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رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک

مالقات های حبیب ثابت با رئیس ساواک 
در خانه حسین عالء

۱۷

*ســند ســاواک: »بنا به اظهار آقای ایرج ثابت نامبرده دیشب در منزل آقای 
عالء وزیر دربار شاهنشــاهی با تیمســار ریاست ســازمان مالقات نموده است 
و مذاکراتی پیرامون تلویزیــون تهران و آبادان با معظم لــه صورت پذیرفت.«

***
* نقش حســین عالء، وزیر دربار شــاه که از بابی های ازلی بود و در حمایت از 
تشــکیالت بهائیت نقشی تعیین کننده داشــت، به خوبی روشن و آشکار است.

»همایون پور« از برخی مدیران موسسه در سالهای پس از انقالب به صراحت 
نام می برد که در احیای فرانکلین آمریکایی پیش از انقالب، بسیار موثر بوده اند:

... انصافاً باید بگویم که »علی محمدی اردهالی«، که در آن ایام اولیه و پرآشوب 
و نوســان بعد از انقالب به راســتی ســازمان را احیا کرد، بدهی های سنگین را به 
بانک ها پرداخت، ســاختمان کنونــی را در چهارراه جهان کودک تکمیل و تجهیز 
کرد، »فرانکلینی«های ســابق را تا حد امکان جمع کرد، و با جســارت طرح هایی 
چون ویراسته جدید تاریخ تمدن ویل دورانت و ... را اجرایی کرد که از جهت مالی 

نجات بخش سازمان شدند ...
در همین رابطه است که »همایون پور« ادامه می دهد در همان سالهایی )1366 
تا 1372( که مســئول فرهنگی موسسه انتشارات علمی و فرهنگی )عنوان بعد از 
انقالب موسســه فرانکلین( بوده، روزی در همین سالهای بعد از انقالب، »همایون 

امروز را به انحراف و توهم کشاند! 
برای شــناخت برخی از عناصر یاد شده و جســتجوی رد پای موسسات ضد 
فرهنگی آمریکایی در فضای پس از انقالب که دسترسی مستقیم به اذهان جوانان 
و نوجوانان ایرانی نداشــتند، به برخی از مطالب و نشــریات تداوم بخش  ماموریت 

آمریکایی در ویرانی فرهنگ این آب و خاک اشاره می شود:
مفصل ترین تجلیل و تبلیغ از »همایون صنعتی زاده« و موسســه فرانکلین در 
فصلنامه »بخارا« صورت گرفت؛ در سال 1388، سال فتنه پس از انتخابات دهمین 
دوره ریاســت جمهوری که تمامیت جهان استکبار برای استحاله و سرنگونی نظام 

جمهوری اسالمی، متحدین و مزدوران داخلی اش را به صف کرده بود. 
در این ســال فصلنامه »بخارا« از نشریات شبه روشنفکری به مدیر مسئولی و 
سردبیری »علی دهباشی« که معموال ویژه نامه در تجلیل و بزرگداشت فراماسون ها 

ادامه روند آمریکایی پروژه فرانکلین در سالهای پس از انقالب

... و همکار امروز BBC(، هرمز همایون پور )از همکاران موسسه فرانکلین در دوران 
طاغوت(، مجتبی میر طهماســب )از مستندسازان مرتبط با شبکه های خارجی که 
پس از فتنه 88 هم دســتگیر شــد( و ... در تجلیل و تحسین از »همایون صنعتی 

زاده« به چاپ رسید. مثال :
گفت و گوی »سیروس علی نژاد« با »همایون صنعتی زاده« درباره قضیه چاپ 

کتاب های درسی افغانستان
تازه ها و پاره های ایران شناسی درباره »همایون صنعتی زاده« به قلم »ایرج افشار« 
نگاهی کوتاه به چند پی نوشته و کتیبه از میان رودان نوشته »شیرین صنعتی«

در رثای »همایون صنعتی زاده« به قلم »عبدالرحیم جعفری«
سرنوشت در را می کوبد نوشته »پرویز کالنتری«

ادای حق صحبت نوشته »محمد جواد حجتی کرمانی«
نماد یک کارآفرین واقعی از هرمز همایون پور« 

نامه های »همایون صنعتی زاده« به »ایرج افشار«

مجلــه بخارا عالوه بر اختصــاص مفصل ترین تجلیــل و تبلیغ از »همایون 
صنعتی زاده« و پــروژه فرانکلین در بیش از 700 صفحه در ســال 1388، 
در 6 مرداد 1395 نیز شــب همایون صنعتی را برگزار کــرد و به تفصیل از 
این عنصر وابســته و عامل کانون های اســتعماری تجلیــل به عمل آورد.

مجله بخارا در صد و پنجاه و ششــمین شــب از شب های بزرگداشت خود 1393 
به »نجــف دریابندری« یکی دیگــر از عناصر اصلی پــروژه فرانکلین پرداخت 
و آن را شــب دریابندری نامید. در این مراســم بزرگداشــت، تعدادی از اعوان 
و انصــار قدیمی پروژه فرانکلین در کنار عناصر معلوم الحال و وابســته ای مانند 
»داریوش شایگان«، »محمود دولت آبادی« و »مصطفی ملکیان« حضور داشتند.

همایون پور اعتراف می کند، روزی در ســالهای بعــد از انقالب، »همایون 
صنعتــی زاده« به ســراغش آمــده و از اقدامــات وی در زنــده کردن 
رویــه آمریکایی فرانکلیــن دوران طاغــوت تقدیر کــرده و تجلیل به 
عمل مــی آورد و رهنمودهایــی در جهت ادامه این رویــه ارائه می کند!

و وارونه نمایی ماموریت های ضد ایرانی و ضد اسالمی موسسات و نهادهای یاد شده 
و جعل کارنامه فرهنگی در خدمت به این آب و خاک برای آنها پرداختند. اگرچه 
بسیاری از مســئوالن ظاهرا ایرانی موسسات و نهادهای فوق الذکر در دادگاههای 
انقالب محاکمه و به حبس و مصادره اموال محکوم شدند یا از کشور فراری گشتند 
اما همان نشــریات و رسانه های یاد شده، تالش کردند تا برای آن خائنان به وطن، 
رزومه خدمت بتراشند و آنان را مظلوم جلوه دهند که گویا خدماتشان به فرهنگ 

این سرزمین نادیده گرفته شده و ... 
در واقع اگر در آن زمان نوکرانی مانند »همایون صنعتی زاده« و »احســان یار 
شــاطر« و ... به خدمت به بیگانگان و آمریکایی ها و خیانت به مردم خود اشــتغال 
داشتند، اینک مطبوعاتی و نشریاتی که در رثای آنها می نویسند و نویسندگانی که 
در تجلیل از ماموران یاد شــده قلم زده و گریبان چاک می کنند، ماموریت آنان را 
برعهده گرفته اند. وگرنه چگونه می شود چشم خود را به روی اسناد و شواهد واضح 
و مبرهن تاریخی بســت و خائنان به ملت را خادم جلوه داد و اذهان نسل دیروز و 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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فرانکلین، انجمن ایران و آمریکا و دیگران

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۳۲

کردم و در خدمتش نشستم. ضمن صرف چای، شروع به صحبت کرد. کاماًل معلوم 
بود که سرگذشــت فرزندی را که به دنیا آورده بود تعقیب می کند. کم و بیش در 
جریان برنامه های ما بود. می دانست که مجموعه های گزیده سخن پارسی، جامعه و 
اقتصاد و گردونه تاریخ فرانکلین را احیا کرده ایم )به ترتیب، با دبیری دکتر حسین 
الهی قمشه ای، دکتر مرتضی کاخی، عزیزم مرحوم دکتر ایرج علی آبادی، دکتر ناصر 
موفقیان( و در همان روال، مجموعه های دیگری به راه انداخته ایم )اندیشه های عصر 
نو، به دبیری دکتر سیروس پرهام، ادب و فرهنگ عرب، به دبیری عزیز دیگرم مرحوم 
دکتر پرویز اتابکی، و جامعه و سیاست که خود حقیر دبیری آن را متصدی بود، و..( 

از کارهای ما ظاهراً خوشحال بود و تأیید می کرد...
در ســال 1363، اختصاص یک میلیون دالر جهت خرید کتب درسی و کمک 
درسی دانشگاه از کشورهای دوست جمهوری اسالمی و فروش آن ها توسط سازمان 
انتشارات انقالب اسالمی )فرانکلین سابق( درخواستی ارائه می شود و در سال 1364، 
18 عنوان کتاب از فهرست کتاب های لیست دوران پیش از انقالب موسسه فرانکلین 

تجدید چاپ شــده و 10 عنوان کتاب جدید )از همان لیست کتاب های در دست 
انتشار رژیم شاه موسسه فرانکلین( هر کدام در 8000 جلد و متوسط هر جلد 400 

صفحه، منتشر شدند.
ردپای موسسات فرهنگی آمریکایی در رسانه های امروز 

اگرچه فعالیت موسســات به اصطالح فرهنگی یاد شده در این کتاب، پس از 
پیروزی انقالب اســالمی در ایران قطع شد و پایشان از این سرزمین بریده شد، اما 
پس از گذشت چند سالی از آن روزها و ایام، برخی نشریات و رسانه ها و مطبوعات 
با سوء استفاده از آنچه حافظه ضعیف تاریخی می خوانند، مجددا به مطرح ساختن 

در سرزمین های اشغالی ارسال می شد، تحریِم آن در شهر مقدس قم 
و نارضایتی آیت اهلل بروجردی)ره( را به دنبال داشت: 

»نارضایتــی حضرت آیــت اهلل بروجــردی از فعالیت های دینی 
اقلیت های مذهبی کاماًل صحت داشته و حتی چند روز قبل، با وجود 
اینکه فروش پپســی کوال، که به وســیله بهائی ها تولید می شود، در 
شهر قم تحریم شده بود، نمایندگی پپسی کوال در خیابان ایستگاه، با 
تابلوهای بزرگ و زننده مشغول تبلیغات محصول پپسی کوال بود و این 
موضوع در نارضایتی حضرت آیت اهلل و مردم نسبت به دولت و مأمورین 

میلیــون ریال جمــع آوری و این مبلغ را در اختیــار حبیب اله ثابت 
گذارده اند تا ایشان با استفاده از روابط دوستانه و نزدیکی که با خانم 
عالء و آقای حسین عالء، وزیر دربار شاهنشاهی دارد و پرداخت وجه 
مذکور به آنان، مانع وصول مالیات از نوشابه های غیرالکلی )پپسی کوال 
. کوکاکوال . کانادادرای . اســو . بابل آپ و غیره( گردند و قرار اســت 
در صــورت لزوم این مبلغ را به 5 میلیون ریال افزایش دهند.گوینده 
افزوده: در ظرف ماه گذشــته از طرف آقای حســین عالء با تیمسار 
ضرغــام ]وزیر دارایی کابینه منوچهــر اقبال[ مذاکراتی در این مورد 

در همیــن مختصر، نقش 
حســین عالء، وزیر دربار شاه 
که از بابی هــای ازلی بود و در 
حمایت از تشــکیالت بهائیت 
به  داشت،  تعیین کننده  نقشی 

خوبی روشن و آشکار است.
در یکــی از گزارش هــای 
موجــود پیرامون روابط حبیب 
ثابت با حسین عالء آمده است:
»ســیروس امیرفر، کارمند 
شرکت ثابت پاسال اظهار داشته: 
مدیران شرکت های تهیه کننده 
نوشــابه غیرالکلی به راهنمایی 
ایرج ثابت، تاکنون مبلغ ســه 

*چتر حمایتی 
حسین عالء، 

فرزندان حبیب 
ثابت را نیز در 
بر می گرفت، 
تا جایی که 

مالقات آنان با 
رئیس سازمان 

اطالعات و 
امنیت کشور را 
در منزل خود 
طراحی می کرد.

اطالعات و امنیت کشــور را در 
منزل خود طراحی می کرد:

»بنــا به اظهــار آقای ایرج 
مورخه  )ســاعت 2030  ثابت 
نامبــرده دیشــب   )39/9/22
)مورخــه 39/9/21( در منزل 
آقای عالء وزیر دربار شاهنشاهی 
ریاســت سازمان  تیمســار  با 
مالقات نموده است و مذاکراتی 
پیرامون تلویزیون تهران و آبادان 

با معظم له صورت پذیرفت.«
تولید و توزیع پپسی در بازار 
و سود سرشــاری که از محل 
فروش آن به تشکیالت بهائیت 

صنعتی زاده« به ســراغش آمده و از اقدامــات وی در زنده کردن رویه آمریکایی 
فرانکلیــن دوران طاغوت تقدیر کرده و تجلیل به عمل می آورد و رهنمودهایی در 
جهــت ادامه این رویه ارائه می کند. همایون پــور در همان گفت و گو با »بخارا« 

ادامه می دهد:
... در تابســتان سال 69 یا ســال 70، مردی وارد اتاقم شد )همگی در بخش 
فرهنگی پیرو سیاســت »درهای باز« بودیم(، به سادگی سالم کرد و گفت: »من، 
صنعتی زاده«. بدیهی است پس از حدود سی سال که باز او را می دیدم تا حدودی 
پیر و شکســته شــده بود، اما همچنان پرانرژی، خوش صحبت، و جذاب بود. ادب 

و وابستگان به سرویس های جاسوسی غرب منتشر کرده، یکی از این ویژه نامه های 
خود را در شــماره 72 و 73 خود به »همایــون صنعتی زاده« و زندگی و فعالیت 
هایش اختصاص داد و آن را با تصویری از »صنعتی زاده« برروی جلد، در بیش از 

700 صفحه در دیماه همان سال منتشر کرد.
در این شــماره قطور سلسله مطالبی از  ابراهیم گلستان )جاسوس انگلیس(، 
عبدالرحیم جعفری )روتارین و عضو تشکیالت فراماسونری(، ایرج افشار )ستایشگر 
فراماسون ها(، سیروس علی نژاد )معاون سردبیر روزنامه صهیونیستی آیندگان و از 
عوامل اصلی نشریات شبه روشنفکری و توقیفی دنیای سخن، آدینه، پیام امروز و 

صورت گرفته است.«
و در زمانی که خارج نمودِن اداره تلویزیون ایران از دست حبیب 
ثابت و اداره ی آن توســط دولت، به عنوان یکی از مطالبات عمومی 
مطــرح گردید، باز هم پاِی حســین عالء در میــان بود و در محافل 

تشکیالتی بهائیت گفته می شد: 
»ثابت پاسال مدتی است که قصد داشته تلویزیون را که کهنه و 
قدیمی شده و هزینه نگاهداری زیادی دارد، به قیمت گزافی به دولت ها 
بفروشــد، ولی دولت ها زیر بار نمی رفتند و اکنون قرار گذارده صدی 
بیست فروش را به آقای عالء وزیر دربار شاهنشاهی بدهد و دولت به 

عنوان ملی کردن، تلویزیون را خریداری کند.«
و این درحالی است که چتر حمایتی حسین عالء، فرزندان حبیب 
ثابت را نیز در بر می گرفت، تا جایی که مالقات آنان با رئیس سازمان 

انتظامی و ایجاد تشــنج در قم 
بی اثر نبوده، لذا اینجانب با تذکر 
به نماینده پپسی کوال و پایین 
آوردن تابلوها از ایجاد هرگونه 
جلوگیری  ســروصدا  و  تشنج 

نموده است.«
 در راستای همین حرکت 
بــود که امام خمینــی)ره( در 
جریان مخالفت با الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی، که ســرآغاز 
نهضت اســالمی بود، ضمن پرداختن به این موضوع که اقتصاد ایران 
در دســت تشکیالت بهائیت اســت، با صراحت به این مسئله اشاره 

نمود و فرمود:
»کارخانه پپسی کوال یک کانون جاسوسی است... دستگاه بهائیت و 

کارخانه پپسی کوال دستگاه جاسوسی یهود فلسطین است.« 

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید.

کارفرما: دانشــگاه پیام نور نوع پیمان: ســرجمع )قیمت مقطوع( زمان فروش اســناد: 96/3/7 الی 96/3/9 )از ساعت 9 
الی 15( آدرس فروش مدارک: کرمانشــاه - ســه راه باغ نی دانشگاه پیام نور - مدیریت عمرانی دانشگاه پیام نور استان 
کرمانشــاه - تلفن: 38214864 دریافت اســناد هیچگونه حقی را برای پیمانکار ایجاد نمی کند و کارفرما در رد یا قبول 
پیشــنهادها مجاز و مختار است. ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده می باشد. لذا متقاضیان واجد صالحیت می توانند 
ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه تهران بنام دانشگاه پیام 
نور )قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملی( شماره شناسه ملی 14002921527 برای دریافت ضمانتنامه با ارائه اصل 
فیش مربوط همراه با معرفی نامه شــرکت به آدرس فوق الذکر مراجعه و نســبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه اقدام 
نمایند.ضمنا محل عودت اسناد مناقصه: تهران - بلوار ارتش - مینی سیتی - خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه 
پیام نور، اداره کل عمرانی و امالک - اداره امور قراردادها می باشــد. )به پیشنهادهایی که به استانها و یا هر محل دیگر 

و یا از طریق پست ارسال می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد(.

مرکز/استانردیف
واحد

نام 
پروژه

کد 
متراژm2طرح

حداقل 
رتبه 

پیمانکار

برآورد اولیه 
)ریال(

مدت 
قرارداد 

)ماه(
شرح عملیات

ساختمان کرمانشاهکرمانشاه1
7013126/13آزمایشگاه

+131
4 ابنیه و 5 

37/393/022/80618تاسیسات

سفتکاری- نازک کاری - نما 
- تاسیسات مکانیکی و برقی - 
ساختمان موتورخانه باتجهیزات 

بطور کامل مطابق نقشه اجرایی به 
نحوی که آماده بهره برداری گردد.

دعوت به مناقصه عمومی
 )کد مناقصه ۳7/۹۶/0۳/۶(

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

آگهی تغییرات شرکت اعتمادگستر کیان پاشا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 470۸۲۲ 

و شناسه ملی۱4004۸4۲4۱0
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم رویا 
ســلطانی به شماره ملی 2372442104 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء 
شــرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به مبلغ 6/300/000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: آقای مرتضی 
فرشید کیارودی به شماره ملی 5179274184 دارنده 3/150/000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا اسالم پناه 
به شــماره ملی 4323060386 دارنده 3/150/000 ریال سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 10 
نفر عضو خواهد بود که در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده شــرکت از بین شــرکاء و یا خارج 
از شــرکاء شرکت انتخاب می شــود و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی منفرداً به امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره )مرتضی فرشید کیارودی( همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری منفرداً با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )4۳504(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی کارکنان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 
به شماره ثبت ۲۳۱۳۳۳

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که راس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 96/4/3 در محل دفتر تعاونی واقع در خیابان 
آزادی نبش خیابان شادمهر پالک 409 طبقه اول واحد 2 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

یادآوری می شود: - در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 

هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از دو نفر عضو را بپذیرد. 
همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا عضو معتبر خواهد بود. 

- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه 
اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

صورت های مالی سال 95، 3- انتخاب بازرسان
رئیس هیئت مدیره

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت به آدرس تهران - شهر اندیشه - اندیشه فاز 1 - خیابان ارغوان چهارم - بلوار 
شــهید حمید دنیامالی - پالک 592-0-طبقه چهارم - واحد 102 - کدپستی 3354365310 

انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر کیان پاشا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 470۸۲۲ و شناسه ملی ۱4004۸4۲4۱0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )4۳4۹۸(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ساران تجارت 
نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱504۸۲ و 

شناسه ملی ۱0۱0۱۹۳۳04۳
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 94/12/29 تصویب شد- موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی 
10100643383 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود حاجیان نژاد به شماره ملی1971161667 به عنوان بازرس 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )4۳50۱(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/12، ســرمایه شــرکت از 
5/000/000/000 ریال به 20/000/000/000 ریال منقســم به 20/000 سهم 1/000/000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی خاص به شماره 
ثبت ۳۶۲4۶7 و شناسه ملی ۱0۱040۸۹۹۹۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )4۳4۹7(

دادنامه
خواهان: صادقعلی حبیب زاده فرزند حبیب اله - تنکابن- اداره مخابرات

خوانده: آتنا رنجبرپور فرزند نیت - نظرآباد هشتگرد 40 دستگاه کوچه 20 متری شرقی
خواسته: تقاضای صدور حکم تخلیه و اجور معوقه به همراه کلیه هزینه و خسارات قانونی

گردشکار- خواهان دادخواستی/درخواستی فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه به تصدی امضاءکنندگان زیر 
تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید.
»رأی قاضی شورا« 

درخصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواســته تخلیــه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء و 
مطالبــه اجور معوقه و هزینه های مصرفی آب، برق و گاز نظر به اینکه حســب محتویات و داللت اوراق پرونده 
مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فیمابین طرفین محرز و مسلم است مع التوصیف 
مســتاجر فعال مجهول المکان بوده و ابالغ دادخواســت و ضمائم آن در روزنامه کثیراالنتشار کیهان و مدت آن 
منقضی گردیده و خواهان عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعالم 
داشــته است و خوانده نیز هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان محمول بر صحت و 
ثابت تشــخیص و مســتندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی 
حکــم به تخلیه و رد اجاره با شــرح اجاره نامه مورخه 95/6/10 )امالک تو و مــن( به لحاظ عدم پرداخت اجاره 
بهــا صادر و اعــالم می نماید در ثانی خوانده محکوم به پرداخت اجاره  بهای معوقــه از تاریخ 95/6/11 ماهیانه 
پنج میلیون ریال تا زمان اجرای حکم تخلیه و هزینه های مصرفی آب، برق و گاز به همراه خســارات قانونی و 
هزینه های دادرسی است. تهاتر مبلغ ودیعه به میزان سی میلیون ریال با اجور معوقه بین طرفین در اجرای احکام 

پس از قطعیت حکم بالمانع است. این حکم ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن- اقبالی

136/96م الف

آگهی حصر وراثت
بانو حمیده سلیمانی حمیدی نام پدر چعیب به شناسنامه 78 صادره از اهواز درخواستی 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم جاسم شهرت 
عبادی به شناســنامه 688 صادره رامهرمــز در تاریخ 95/7/21 در بندر امام خمینی 
اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از: 1-متقاضی  حمیده سلیمانی حمیدی فرزند چعیب 
به ش ش 78 به عنوان همسرمتوفی 2- هاشم عبادی فرزند جاسم به ش  ش 23459 
به عنوان پسر متوفی 3- قاسم عبادی فرزند جاسم به ش ش 23458 به عنوان پسر 
متوفی 4- هاشــمیه عبادی فرزند جاســم به ش ش 2346 به عنوان دختر متوفی 
5- قسیمه عبادی فرزند جاســم به ش ش 23457 به عنوان دختر متوفی 6-تاجیه 
عبادی فرزند جاسم به ش ش 8327 به عنوان دختر متوفی 7 - طاهر عبادی فرزند 
جاســم  8328 به عنوان پســر متوفی 8- سعید عبادی فرزند جاسم به ش ش 738 
به عنوان پســر متوفی 9- سمیر عبادی فرزند جاسم به ش ش 2329 به عنوان پسر 
متوفی وال غیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز  

سری و رسمی بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(
وحید خندانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قاســم بصیر دارای شناسنامه شماره 12723 به شرح دادخواست به 
کالســه 106  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منصوره مالئی به شناسنامه      21     در تاریخ 1393/10/9 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- قاسم بصیر فرزند محمد ش ش 12723 متولد 1357/3/1 فرزند مرحومه
2- طیبه بصیر فرزند محمد ش ش 4053 متولد 1359/8/18 فرزند مرحومه

3- اصغر بصیر فرزند محمد ش ش 2447 متولد 1357/1/1 فرزند مرحومه
4- طاهره بصیر فرزند محمد ش ش 14299 متولد 1357/6/30 فرزند مرحومه
5- علی اکبر بصیر فرزند محمد ش ش 9704 متولد 1353/1/10 فرزند مرحومه

6- محمود بصیر فرزند محمد ش ش 59024 متولد 1361/4/1 فرزند مرحومه و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

قاضی شورا- شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان سبزوارشد.

896
0794580750

در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان منطقه ویژه اقتصادی بطرفیت شما 
نســبت به دادنامه شــماره 9209977733302198 صادره از این شعبه، به 
پیوست نســخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ 
می شــود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از 
رؤیــت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال 

پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
منشی دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه-ابوذر جوکاری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین قاسمی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 72 همدان مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 1108/6 واقع در بخش دو ذیل ثبت 8308 صفحه 344 دفتر 50 سابقه ثبت دارد و 
نزد کسی در بیع شرط نیست به علت - مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا 
ســند معامله اعتراض کتبی خود را تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در 

صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
موسی حنیفه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان- ناحیه دو

م الف ۱04۱

سند کمپانی اتومبیل پژو V8 206 مدل 1392 رنگ 
ســفید به شــماره موتور  160B0065646و شماره 
شماره  به   NAAP41FD9EJ643199 شاســی 
382م67انتظامی             مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ایران82

کارت هوشــمند نــاوگان کامیونــت ایســوزو مدل 
1387 بــاری به شــماره انتظامــی 332 ع16 ایران 
26 و شــماره کارت 2520285 و بــه شــماره پرونده 
322323341 تاریخ صدور کارت 1391/8/20 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

 دادنامه
شــماره دادنامه: 9209977733302198 تاریــخ تنظیم: 1392/12/26 شــماره پرونده: 

9109987733300265 شماره بایگانی شعبه: 910278
پرونده کالســه 9109987733300265 شــعبه اول دادگاه عمومی بخش عسلویه دادنامه 

شماره 9209977733302198
خواهان: ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پــارس با نمایندگی آقای جواد کریمیان به 
نشــانی عسلویه- نرسیده به ســه راه نخل تقی- روبروی فاز های 2 و 3- ساختمان شهید 

تندگویان- ط 5- امور حقوقی
خوانده: آقای عباس قائدیان به نشانی عسلویه- روستای خیارو

خواســته: اعتراض به رأی قاضی هیئت حل اختالف قانون تعیین تکلیف اختالفات اراضی 
موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

گردشــکار: به تاریخ 92/10/22 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
عســلویه به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده کالسه فوق تحت نظر است. 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شــرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رأی دادگاه«

در خصوص دادخواست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس به طرفیت آقای عباس قائدیان 
به خواســته ابطال رأی کمیسیون ماده واحده به شماره 198، مورخ 1385/3/7 با احتساب 
هزینه دادرســی و کارشناســی، دادگاه وقت رســیدگی تعیین و خوانده به آدرس اعالمی 
شناسایی نشــده و از طریق انتشار آگهی دعوت دادگاه جهت مبرهن بودن موضوع پرونده 
کمیسیون اســتعالم که پرونده مالحظه و کارشناسان اعضاء کمیسیون اعالم نموده اند که 
از میزان اراضی مطرح شده در کمیسیون، 3979 مترمربع جزء مستثنیات قانونی می باشد و 
باقیمانده آن را دارای آثار زراعی بوده است و همچنین نظر قاضی کمیسیون که شخصا از 
اراضی بازدید نموده اســت دارای آثار کشت مزارع بوده است. لذا دادگاه خواسته خواهان را 
مقرون به صحت ندانســته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن 
دعــوی خواهان صادر و اعــالم میدارد. حکم صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
شکراللهی- رئیس دادگاه عمومی بخش عسلویه

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم

وقت رسیدگی: روز شنبه 96/3/6 ساعت 8:30 صبح
خواهان: ممدتقی سرگزی آخر فرزند شیرجان به نشانی زاهدان بلوار طباطبایی روبروی پوشاک 

جنب رادیات سازی احمدی
خوانده: 1- ایوب طریقی ف مراد 2- مجیب الرحمن ملک رئیسی ف غالم قادر مجهول المکان

خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه سواری سیستم پژو 405 جی ال ایکس آی مدل 1389 
رنگ سفید روغنی مقوم به پانزده میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم این شورا نموده که وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حاضر شود چنانچه بعدا ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره ۶ مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع شوراهای 
حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف777

ابالغیه

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گرمسار

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: آرش علی پور نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور 1396/4/4 یکشــنبه ساعت 17:00 محل حضور: اســتان سمنان - شهرستان گرمسار - بلوار 

شهید بهشتی - ساختمان دادگستری - طبقه همکف - تلفن 34224816-34224817 )کد 023(
تاریخ حضور: 1396/4/4 ساعت حضور: 17:00

در خصوص دعوی ابوالفضل قباخلو به طرفیت شما
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان در این شعبه حاضر شوید.

ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.
توجه:

* پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استشــاء می شود؛ بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 

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

شماره بایگانی شعبه: 960085
تاریخ تنظیم: 96/3/3

 ۲35م الف

پرونده کالســه 9309980365301680 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9509973644803043

شــاکی: آقای رمضان نصری نصرآبادی فرزند محمدعلی به نشانی شهرستان اصفهان خ آتشگاه نصرآباد خ 
زیتون ک میثم شرقی منزل 3 درب توسی

متهم: آقای حمید بگیان فرزند حسن به نشانی
اتهام: خیانت در امانت

گردشــکار: دادگاه پس از جری تشــریفات قانونی و با اعالم ختم رسیدگی بشــرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

»رأی دادگاه«
در خصوص اتهام آقای حمید بگیان فرزند حسن مبنی بر )با اصالح عنوان کیفرخواست( عدم تحویل کاالی 
سپرده شده در امر حمل و نقل توسط متصدی امیر حمل کاال به مقصد، دادگاه حسب جمیع اوراق و محتویات 
پرونده از جمله کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب سمیرم، شکایت آقای رمضان نصری نصرآبادی فرزند 
محمدعلی، گزارش صورت جلســات و تحقیقات ضابطان دادگستری، اظهارات گواهان که به انضمام قراین و 
امارات پرونده از جمله ارایه تصاویر مصدق قرارداد تحویل کاال به متهم از ســوی شــاکی جهت حمل آن به 
شهرســتان اصفهان حکایت از مفید علم و اقناع وجدان آن برای دادگاه بوده، من حیث المجموع انتساب بزه 
معنونه را نسبت به وی محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده 2 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
و مــاده 1 قانون مجازات عاملیــن متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب 1367 حکم به محکومیت وی به 
تحمل 3 ســال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی قابل اعتراض رســیدگی واخواهی در این دادگاه و سپس به انقضای این مهلت ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

دادنامه

محمدرضا کمیلی فرد- دادرس دادگاه کیفری دو سمیرم

آگهی مزایده اموال منقول 
)نوبت اول(

کریمی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی                 
دادگستری شهرستان آوج

در پرونده کالســه 950172 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آوج شرکت کاج 
ســبز واقع در شــهرک صنعتی آوج محکوم اســت به پرداخت 1- به پرداخت یکصد و 
چهل و یک میلیون و صدوپنجاه و یک هزار و پانصدو شــصت و یک ریال بابت حقوق، 
اضافه کاری، ذخیره مرخصی، عیدی، پاداش، ســنوات خدمــت و نیز پرداخت حق بیمه 
از تاریــخ 91/9/26 لغایت 95/3/10 منهای ســوابق واریزی در حق محکوم له ابوالفضل 
فالح رحمانی و نیز 2- پرداخت شــصت و هشــت میلیون پانصد و چهل و دو هزار ریال 
بابت حقوق، اضافه کاری، ذخیره مرخصی، عیدی، پاداش، ســنوات خدمت و نیز پرداخت 
حق بیمــه از تاریخ 91/3/1 لغایت 93/9/30 منهای ســوابق واریزی در حق محکوم له 
ابوالفضــل کریمی 3- به پرداخت چهارصد و ســی وپنج میلیون و پانصد و هفتاد و چهار 
هــزار و نهصد و چهــل و یک ریال بابت حقوق، اضافــه کاری، ذخیره مرخصی، عیدی، 
پاداش، ســنوات خدمت و نیز پرداخت حق بیمه از تاریخ86/3/1 لغایت 95/3/12 منهای 
ســوابق واریزی در حق محکوم له مجید محمــدی 4- به پرداخت یکصد و دو میلیون و 
ششصدو هشــتاد و چهار هزار و پانصد و هفتاد دو ریال بابت حقوق، اضافه کاری، ذخیره 
مرخصی، عیدی، پاداش، ســنوات خدمت و نیز پرداخت حق بیمه از تاریخ 91/3/1 لغایت 
95/3/12 منهای ســوابق واریزی در حق محکوم له ابراهیم علمشــاهی 5- به پرداخت 
چهل و هشــت میلیون و پانصد و بیســت و شــش هزار ریال بابت حقوق، اضافه کاری، 
ذخیره مرخصی، عیدی، پاداش، ســنوات خدمت و نیز پرداخت حق بیمه از تاریخ 91/1/1 
لغایت 91/12/29 و از 1392/4/1 لغایت 92/12/29 و از 94/6/1 لغایت 95/3/12 منهای 
ســوابق واریزی در حق محکوم له محمود کریمــی و نیز پرداخت یک میلیون ریال بابت 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت لذا محکوم لهم اموالی از شــرکت مذکور توقیف 
نمودند که توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح ارزیابی گردیده اند 1- لیفتراک 
با ســوخت TONS 5LPG با مارک تویوتا به مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال 2- 
دستگاه پرس گرم هیدرولیکی درب چوبی 3 طبقه همراه گرم کن و مشعل به مبلغ هفتاد 
و هشت میلیون ریال 3- مکنده غبار باسایلکون به مبلغ ده میلیون ریال 4- اره فلکه ای 
40 سانتی متری بدون موتور بمبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال 5- دستگاه چسب زن 
پروفیل بیســت میلیون ریال 6- اطاقک خشــک کن بهمراه گاری 4/6 به تعداد سه عدد 
هر کدام بیســت و پنج میلیون ریال مجموعا هفتاد و پنــج میلیون ریال 7- دیگ بخار 
  10BARفشار-KW7,5 بویلر مشهد( دویست و هشتاد میلیون ریال 8- کمپرسور هوا(
بمبلغ بیســت و هفت میلیون ریال 9- کپسول آتش نشــانی پودر خشک شرکت پیشرو 
50kg بمبلغ یک میلیون دویســت هزار ریال 10- کپســول آتش نشــانی co2 ساخت 
شرکت پیشــرو 30kg بمبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال 11- کپسول آتش نشانی 
خشک 6kg بمبلغ ســیصد هزار ریال 12- ضایعات آهن 5000kg هر کیلو هفت هزار 
ریال جمعا ســی و پنج میلیون ریال 13- مکنده مرکزی با 2 موتور 7,5kw سی میلیون 
ریال 14-تابلو توزیع برق بدون تجهیزات داخلی تقریبا به ابعاد )7*2*3,5( بیست میلیون 
ریال 15- دســتگاه 5 کاره ایتالیایی پنجاه میلیون ریال 16- تانکر سوخت 18000 لیتر 
نهصــد میلیون ریال این اجرا قصد دارد اموال فوق الذکــر را از طریق مزایده عمومی در 
تاریخ 1396/3/22 روز دوشنبه از ساعت 10:00 الی 11/30 در محل اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان آوج به قیمت پایه به فروش برساند.
طالبین و خریداران می توانند »پنج روز قبل از شــروع مزایده نســبت به مالحظه اموال 
توقیفی و مزایده ای اقدام نمایند« در زمان شــروع مزایده حضورا شــرکت نمایند. بدیهی 
است برنده مزایده کسی می باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست 
0 1٪ پیشنهادی خود را نقدا و مابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگاه واریز نماید 
که پس از تایید مزایده توســط دادگاه تقاضای انتقال مالکیت اموال را نماید در صورتیکه 
خریدار مابقی مبلغ مزایده را در زمان مقرر به حســاب ســپرده واریــز ننماید و یا اعالم 
انصراف نماید 10٪ پیشــنهادی خریدار به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و خریدار 

هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

شماره ابالغنامه: 9610102256000565    
شماره پرونده: 9609982256000084        


