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* قطــب زاده از طريق بازمانــدگان جريان منهدم 
بود عالوه  توانسته  ايران،  شده حزب خلق مسلمان 
بر جذب حمايت مالي ســيدكاظم شــريعتمداري، 
قول مســاعد وي را براي حمايــت از خودش پس 
از برانــدازي نظــام جمهوري اســالمي اخذ كند.

* كار اصلي حزب توده نفوذ در نهادهاي نظام جمهوري اسالمي بود. هدف ابتدايي 
اين نفوذ ايجاد اختالل در مسائل جاري نبود، بلكه توده اي ها از سويي با به دست 
آوردن اطالعات و ارســال آن به شوروي، وظيفه جاسوسي خود را انجام مي دادند
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ابتدايي اين نفوذ ايجاد اختالل در مسائل جاري نبود، بلكه توده اي ها از سويي با ۸
به دست آوردن اطالعات و ارسال آن به شوروي، وظيفه جاسوسي خود را انجام 
مي دادند و از ســوي ديگر با كسب وجاهت در دستگاه هاي نظامي و غيرنظامي 
تالش مي كردند تا با ارتقاي جايگاه خود در اين دستگاه ها، در زمان الزم بتوانند 
كنترل آن ها را به دست گيرند. از باب نمونه آقاي ري شهري، رئيس وقت دادگاه 
انقالب ارتش، از فردي توده اي سخن به ميان  آورده است كه از طريق حضور در 
كالس هاي آمادگي حزب جمهوري اسالمي و كسب اعتماد توانسته بود جايگاه 
خود را تا مسئوليت رسيدگي به شكايات مربوط به كارگران و انجمن هاي اسالمي 

كارگران كارخانه ها در نخست وزيري ارتقا دهد.
پس از سال 1360 و به دنبال بروز اختالف ديدگاه هاي اقتصادي در مجموعه 
خط امام، يكي از موارد جمع آوري اطالعات توده اي هاي نفوذي به همين موضوع 

*جالب اين كه در يكی از جرايد صهيونيست ها 
نوشته شده بود كه [امام] خمينی يک نفر زن 
نظامی را كه فرمانده سپاه يكی از استان هاست 
به همراه هيئت اعزام كرده اســت. در حالی 
كه مــن در آن زمان فرمانده ســپاه نبودم.

*حضور مشــاور مخصوص گورباچــف در ميان اســتقبال كنندگان 
پس از توضيــح يكی از ديپلمات هــا برای ما معنا و مفهوم بســيار 
خوبی داشــت؛ گويا مشــاور مخصوص تنها به اســتقبال پادشاهان 
و رؤسای كشــورها می رفته اســت. امــا آن روز به خاطــر قدر و 
منزلت امام به اســتقبال ســفرای ايشــان به فــرودگاه آمده بود.

استقبال در مسكو
مانده  در فرصت اندک باقی 
برخــی امور و كارهای ناتمام 
شــخصی را به انجام رساندم 
و وضعيت حساب مالی خود 
را بــا ديگران روشــن كردم 
و وصيت نامــه ای را هــم كه 
 داشــتم اصــالح و تجديــد 

كردم.
از  پــس  موعــود  روز 
خداحافظــی با خانــواده به 
سوی فرودگاه حركت كردم، 
وقتی آنجا رســيدم، ديدم به 
غيــر از آقــای جوادی آملی، 
آقای الريجانی نيز با تعدادی 

فرودگاه خارج شــديم. البته 
حدس من اين است كه آنها 
كار كنترل را با دستگاه های 
بــه صورت  و  الكترونيكــی 

نامحسوس انجام دادند.
حضور مشــاور مخصوص 
ن  ميــا ر  د چــف  با ر گو
اســتقبال كنندگان پــس از 
توضيح يكــی از ديپلمات ها 
برای ما معنا و مفهوم بسيار 
مشاور  گويا  داشــت؛  خوبی 
مخصوص تنها به اســتقبال 
پادشــاهان و رؤسای كشورها 
می رفته اســت. اما آن روز به 
خاطر قــدر و منزلت امام به 
به  ايشان  استقبال ســفرای 

فرودگاه آمده بود.
حضور يــک زن آن هم 
در ايــن شــكل و شــمايل 
برای آنهــا مايه تعجب بود و 
حتــی روزنامه هــای آنجا به 
اين موضوع پرداختند. جالب 
اين كــه در يكــی از جرايد 
صهيونيســت ها نوشته شده 
بود كه [امــام] خمينی يک 
نفر زن نظامی را كه فرمانده 
سپاه يكی از استان هاست به 
همراه هيئت اعزام كرده است. 
در حالی كه من در آن زمان 

فرمانده سپاه نبودم.

آنچه در جريان شناســي دهه قابل 1360 بررســي است، به طور عمده به 
جريان هاي سياســي درون خط امــام ارتباط دارد، اما در ســال هاي اول اين 
دهه، حوادث مهمي در ارتباط با جريان هاي سياســي فرسوده راست و چپ در 
كشورمان رخ دادكه بخشي از آنها، اهميت اختالفات درون نظام براي ضدانقالب 

را برمال مي ساخت. 
خشــک مغزي جنايتكارانه منافقين در مدت زمان كوتاهي، ســركردگان 
جاه طلب آن ها را به آن سوي مرزها راند و اعضا و هواداران سطح پايين شان را 
در كنج خانه هاي تيمي به انتظار سرنوشتي نامعلوم نشاند. گردش سران گروه به 
ظاهر چپ گراي منافقين به راست و ارتباط مستمر آنان با دولت ها و پارلمان هاي 
كشورهاي غربي براي كسب مقبوليت و سپس تبديل شدنشان به عناصر دون 
پايه جاسوسي امنيتي و نظامي رژيم صدام، چهره سازماني بود كه زماني خود 
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خود را داشــتيم و بيشــتر به 
اين می انديشــيديم كه پس از 
رسيدن به مسكو و نيز هنگام 
ابالغ نامــه چه بايــد بكنيم. 
ناهــار را در هواپيما خورديم. 
زمانــی كه هواپيما در فرودگاه 
مســكو بر زمين نشست، من 
پشت ســر آقای جوادی آملی 
و آقــای الريجانی پــا بر روی 

برای ما تازگــی دارد، بدهيم. 
ســپس پيش آمد كمی سرش 
را برای احترام خم كرد و بدون 
اين كه دســت برای مصافحه 
دراز كند دســته گل را به من 
داد و با بقيه نيز مصافحه كرد و 
خوشامد گفت. من فهميدم كه 
دوستان ديپلمات ما در شوروی 
هماهنگی هايــی از قبل انجام 
داده بودند كه مردانشان با من 

دست ندهند.
پس از انجام تشــريفات و 
مراسم استقبال به پاويون رفتيم 
و بــدون بازرســی و كنترل از 

انهدام همزمان ۲ شبکة نفوذ چپ و راست
تقليدي كه به زعم آنان مي توانست در به قدرت رسيدن شان نقش ايفا كند، وارد 
اين اقدام مشترک با قطب زاده و دار و دسته بختيار شدند. اقدامي كه به حيات 
قطب زاده و مرجعيت پرمسئله و 20 ساله شريعتمداري خاتمه داد. وقتي فقهاي 
فرهيخته جامعه مدرسين حوزه علميه قم فقدان صالحيت مرجعيت شريعتمداري 
را اعالم كردند و خود او نيز در صفحه تلويزيون از كرده خويش ابراز پشيماني 
و اســتغفار كرد، در واقع جريان »راست ضدانقالب« آخرين پايگاه هاي سنتي 

خود را در كشور از دست داد. 
همزمان با اين واقعه، اسرار يک جريان نفوذي ديگر از پرده برون افتاد كه از 
قضا يكي از موضوعات جاسوسي آن رديابي عناصر راست گراي سلطنت طلب و 
وابستگان به آمريكا در ارتش جمهوري اسالمي بود! حزب توده )پايگاه سياسي 
ديرينه بلوک كمونيسم بر سركردگي اتحاد جماهير شوروي در ايران( در شرايطي 
به دام دستگاه اطالعاتي نوپا و ابتدايي جمهوري اسالمي افتاد، كه توانسته بود 
مهــره چيني خود را تا رده هايي مثل ناخدايكم افضلي )فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي( و سرهنگ عطاريان )فرمانده لشكر يک پياده( توسعه 
بخشد و تعداد قابل توجهي از افسران رده هاي مياني ارتش را براي مقاصد خود 
به كارگيرد. اين افراد در موضع گيري هاي خود در زمان بني صدر هم او را از خود 
راضي كرده بودند و هم چهره اي موجه از خويش براي نيروهاي خط امامي ترسيم 
مي كردند. اگر باند قطب زاده، در تصوري عجوالنه، خيال خام سرنگوني نظام را از 
طريق به شهادت رساندن امام در سرمي پروراند، »توده اي ها« يک افق دراز مدت 
را براي گسترش نفوذ خود در بخش هاي مختلف نظام تعقيب مي كردند. افسران 
توده اي به طــور عمده به كار جمع آوري اطالعات از جبهه هاي جنگ، وضعيت 
تجهيزات نظامي )از جمله هواپيماي اف 14( و به خصوص اطالعات مربوط به 
فن آوري آن ها و در مواردي آرايش نظامي ايران در مرزهاي افغانســتان تحت 
اشــغال شوروي و انتقال آن ها از طريق تشكيالت مخفي حزب توده به دستگاه 

نظامي و امنيتي ابرقدرت شرق مشغول بودند. 

را نيروي پيشتاز مبارزات ضدامپرياليستي در ايران مي دانست. تشكيالت نيم بند 
گرفتارشدگان در داخل كشور نيز با تالش سربازان گمنام امام زمان در كمتر از 
دو سال تقريبا به طور كامل منهدم شد. در اوج درگيري نظام با اين گروهک و 
نيز دست و پنجه نرم كردن جمهوري اسالمي با جنگ نظامي با جبهه بزرگي 
از قدرتمندان عالم و مشكالت اقتصادي و... ناشي از آن، كشور شاهد انهدام دو 

مجموعه مهم از راست گرايان و چپ گرايان ضدانقالب بود. 
كودتاي قطب زادهـ  شريعتمداري محصول يک خام انديشي كينه توزانه بود. 
صادق قطب زاده قبل از پيروزي انقالب به عنوان فردي تک رو در ميان نيروهاي 
سياسي شناخته مي شد. او فاقد ارتباط تشكيالتي با منافقين و نيز داراي رقابتي 
ديرينه با بني صدر بود. جاه طلبي قطب زاده و تشــكيالت ناپذيري او از سال ها 
پيش از آن، به همكاري سيستماتيک او با نهضت آزادي پايان بخشيد. قطب زاده 
از مترجمان امام در نوفل لوشــاتو بود و پس از حذف شدن از تمام جايگاه هاي 
حكومتي در همان ســال هاي اول جمهوري اسالمي، با پشتيباني گروه فراري 

مربوط مي شــد. به دنبال دستگيري جاسوسان حزب توده گزارش هاي مربوط 
به قانــون كار و موضع گيري هاي وزير كار )آقــاي احمد توكلي(، برخوردهاي 
جاري ميان مديريت و انجمن اسالمي كارخانه ها، سير انتخاب نامزد هاي حزب 
جمهوري اسالمي، اخبار مربوط به كنگره حزب جمهوري اسالمي، اخبار مربوط 
به جريان هاي امور صنفي و وزير بازرگاني )آقاي عسكراوالدي( و... از نفوذي هاي 

حزب توده كشف شد.
حتي فردي نظامي مثل فرمانده نيروي دريايي ارتش از سوي مركزيت حزب 
توده عالوه بر وظيفه جمع آوري و ارســال اطالعات نظامي، مأموريت يافته بود 
درباره موضوع احتمال نخست وزيري عسكراوالدي اطالعات بدهد. اين احساس 
نيازمندي اطالعاتي، از دلبستگي توده اي ها به اختالف هاي درون نظام حكايت 
داشت. پرتـــوي، مسئول تشــكيالت مخفي حزب توده پس از دستگيري، در 

بازجويي هاي خود گفت:
مــا از انقالب به آن صورت طرفــداري مي كرديم كه فكر مي كرديم اگر در 
مســيري قرار بگيرد كه حزب اصطالحاً به آن راه رشد غير سرمايه داري اطالق 
مي كرد، موجب گرايش به ســمت اردوگاه سوسياليسم و وابستگي به شوروي 

مي شود.
 به عقيده پرتوي، حزب توده دو راه بيشتر در مقابل انقالب تشخيص نمي داد: 
يا بايد به شوروي وابسته شد يا در غير اين صورت انقالب شكست خواهد خورد. 
آقاي ري شــهري در بررســي اهداف نفوذ حزب توده، عالوه بر تالش توده اي ها 
براي ارتقا به پســت هاي حساس و نيز جمع آوري اطالعات نظام و انتقال آن به 
حزب، به يک نكته مهم در تالش اين حزب كمونيســت اشــاره دارد: »طرح و 
القاي نظرات حزب در قالب مفاهيم اســالمي«. اين تحليل شايد چندان دور از 
ذهن نباشد كه فاش شدن اين گونه اطالعات مربوط به پرونده حزب توده، باعث 
حساسيت بيش از پيش، نســبت به انديشه هاي شبه چپ گرايانه اقتصادي در 

بخشي از نيروهاي خط امامي  شد.

از كارگزاران سفارت جمهوری 
اســالمی ايران در مسكو نيز 
شد  مشخص  بعد  هســتند. 
كــه آقای الريجانــی نيز در 
تركيب هيئت ما به سرپرستی 
آقای جوادی آملی قرار دارند. 
كارگزاران ســفارت هم برای 
تسهيل امور كنسولی و انجام 
مراحل اداری با هواپيمای ما 

به مسكو آمدند.
در طــول پــرواز هر يک 
هيجانــات و افكار مختص به 

پلكان هواپيما گذاشــتم. گروه 
و هيئتی مركــب از وزير امور 
خارجــه و مشــاور مخصوص 
گورباچف و امام جماعت مسجد 
بزرگ مســكو و نيز تعدادی از 
ديپلمات های ايرانی به استقبال 
آمده بودنــد. وقتی ما از پله ها 
پايين می آمديم، متوجه شدم 
كه تمامی آنها سرشــان را باال 
گرفتــه و به من نگاه می كنند. 
وقتی كه پايين پله ها رسيديم، 
امام جماعت مسجد بزرگ مسكو 

*امام جماعت مســجد بزرگ مسكو ضمن خوشامدگويی، گفت: در عرف 
ديپلماتيک مرسوم و معمول است كه دسته گل را به رئيس هيئت و گروه 
اعزامی و ميهمان تقديم كنيم، ولی اجازه بدهيد كه ما اين دســته گل 
را به اين خانم كه حضورش با اين پوشــش برای ما تازگی دارد، بدهيم.
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خاطرات 
مرضيه حديدچی )دباغ( - 47

بانوی ایرانی با پوشش چادر
تحسین استقبال کنندگان را در مسکو برانگیخت

با لباس رســمی )كت و شلوار 
و كــراوات( پيش آمد و ضمن 
خوشامدگويی، گفت: در عرف 
ديپلماتيک مرســوم و معمول 
است كه دسته گل را به رئيس 
هيئت و گروه اعزامی و ميهمان 
تقديم كنيم، ولی اجازه بدهيد 
كه ما اين دســته گل را به اين 
خانم كه حضورش با اين پوشش 

صادق قطــب زاده توطئه قتل حضرت امام را همزمان بــا انجام يک عمليات نظامي 
عليه نظام، با جاســازي بمب در خانه اي مجاور بيت ايشان در جماران طراحي كرد.

 1۳57 ســال  اواســط  از 
توده اي ها در داخل كشــور 
از طريــق افــرادي مثــل 
رحمان هاتفي، سردبير وقت 
تشــكيالت  كيهان  روزنامه 
را  »نويــد«  مخفي  نيمــه 
بودند. كــرده  راه انــدازي 

اواسط سال 1357 توده اي ها  از 
در داخل كشــور از طريــق افرادي 
مثل رحمان هاتفي، ســردبير وقت 
روزنامه كيهان و محمدمهدي پرتوي، 
تشــكيالت نيمه مخفــي »نويد« را 
اندازي كرده بودند. آن ها بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي و بازگشت  راه 
سركردگان شان به كشــور تا سال 1361 در كنار جذب شاعران و نويسندگان 
كهنسالي مثل سياوش كسرايي، هوشنگ ابتهاج، محمود اعتمادزاده )به آذين( 
و... توانسته بودند، عناصري نفوذي را به گروه هاي سياسي مختلف آن زمان مثل 
جبهه ملي، حزب ايران، چريک هاي فدايي، حزب ملت، حزب خلق مسلمان و 
دفتر هماهنگي بني صدر بفرستند. اين اقدام البته اطالعات چندان ارزشمندي 

را نصيب توده اي ها نساخته بود. 
اما كار اصلي حزب توده نفوذ در نهادهاي نظام جمهوري اسالمي بود. هدف 

شاپور بختيار )موسوم به نقاب(، توطئه قتل حضرت امام را همزمان با انجام يک 
عمليات نظامي عليه نظام، با جاســازي بمب در خانه اي مجاور بيت ايشان در 
جماران طراحي كرد. وي از طريق بازماندگان جريان منهدم شــده حزب خلق 
مسلمان ايران، توانسته بود عالوه بر جذب حمايت مالي سيدكاظم شريعتمداري، 
قول مساعد وي را براي حمايت از خودش پس از براندازي نظام جمهوري اسالمي 
اخــذ كند. برخي از افراد معمم مثــل عبدالرضا حجازي، محمدجواد مناقبي و 
مهدي مهدوي ـ كه در زمان رژيم سلطنتي همكاري هايي با ساواک داشتند ـ 
همراه با احمد عباسي داماد شريعتمداري در شرايط انزواي كامل خود و مرجع 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

مجيد حســينعلی زاده خراسانی به كد ملی 1288727801 

به نمايندگی از شركت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئيس هيئت 

مديــره و مديرعامل، لطف اهلل فروزنــده دهكردی به كد ملی 

4621401701 به نمايندگی از شــركت توســعه ســرمايه 

بامداد به شناسه ملی 10320848577 به سمت نايب رئيس 

مديره و خضراله حيدرزاده به كد ملی 6269730244  هيئت 

به نمايندگی از شركت توســعه عمران رهاد به شناسه ملی 

10320401904 به سمت عضو هيئت مديره برای مدت دو 

سال انتخاب گرديدند.

كليه اوراق و اســناد تعهدآور شركت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مديرعامل و امضاء متغير يكی 

از اعضای هيئت مديره همراه بامهر شــركت و ساير نامه های 

اداری با امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر می باشد.

با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين 

وضعيت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الكترونيــک شــخصيت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/1/15  
و هيئت مديره مورخ 1395/1/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

ســرمايه شركت از مبلغ 1/000/000 بمبلغ 10/000/000 ريال 
منقسم به 1000 ســهم 10000ريالی بانام از محل آورده نقدی 
طی گواهی بانک شماره 34/36/93 مورخ 95/1/14 بانک تجارت 
شعبه دريای نور افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد. جهت افزايش ســرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا 

گرديد.
بــا ثبت اين مســتند تصميمات افزايش ســرمايه بنا به تفويض 
اختيار به هيئت مديره انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الكترونيک شــخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

آگهی تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم می نماید به موجب درخواســت شــیرین طاهری به طرفیــت 1- صالح 2- حدیث 
3- ســحر 4- نسترن 5- فهمه 6- فاطمه شــهرت همگی یداله زاده فرزندان متوفی قرار تحریر ترکه 
مرحوم محمد یداله زاده طی شماره 205/1/96 شورای حل اختالف اندیمشک صادر و وقت اجرای قرار 
ســاعت 11 صبح مورخه 96/5/31 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و 
مدیونین و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل شورا 

واقع در اندیمشک جنب دادگستری حاضر شوند عدم حضور مدیونین مانع اجرای قرار نخواهد شد.
دبیر شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک

برگ ســبز خودرو ســواری پژو 206 آریان به شماره 
پــالک 196 ط78- ایران14 به رنگ ســفید روغنی 
مدل 1390 و شماره موتور 15090039050 و شماره 
شاسی NAAP41FDXBJ342534 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جواد پیری دارای شناســنامه شماره 4020161471 به شــرح دادخواست به کالسه 113/236/96ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزیزعلی پیری به 
شناســنامه شماره 7911 در تاریخ 1396/4/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی منحصر است به 1- جواد پیری به شماره ملی 61471 40201 پسر متوفی 2- مهدی پیری به شماره 
شناســنامه 153 پسر متوفی 3- اصغر پیری به شناسنامه شماره 3853 پدر متوفی 4- زهرا نجفی به شماره 
شناســنامه 7486 همسر دائمی متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی حوزه ۱۱۳ شورای حل اختالف کبودرآهنگ م الف ۲10

برگ سبز خودرو سواری پژو 206 تیپ 206TU5 به 
شــماره پالک 983 ب 75- ایران 14 به رنگ مشکی 
 163B0086350 متالیک مدل 1393 و شماره موتور
و شماره شاسی NAAP13FE0EJ494533 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز مالکیت خــودرو پراید به 
شماره راهنمایی 462 ط 98 ایران 14 
و شماره موتور 01189476 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/6/1395 و مجوز شماره 699/57/1/45016 
مورخه 11/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان مالی منتهی به 29/12/94 به 
تصویب رســید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرســین به شناسه ملی 10100316991 
به ســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
به شماره ثبت 83950 و شناسه ملی 10101285457

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

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محسن رودینی فرزند محمد دارای شناسنامه 
شــماره 3660203696 صادره از زابل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالســه 9609985500200190 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نازملــک بدیع بهار فرزند 
علم بشناســنامه 3365 صادره از زابل در تاریــخ 1395/11/23 در اقامتگاه 
دائمــی خود بــدرود حیات گفته و ورثــه حین الفــوت آن مرحومه منحصر 
اســت به: 1- متقاضی با مشــخصات فوق: فرزند متوفی 2- معین رودینی 
فرزند محمد بشناســنامه 3611138002 صادره از زاهــدان: فرزند متوفی 
3- اســماعیل رودینــی فرزند محمــد بشناســنامه 3611138010 صادره 
از زاهــدان: فرزند متوفــی 4- نازنین رودینــی فرزند محمد بشناســنامه 
3611138029 صــادره از زاهدان: فرزند متوفــی 5- ابراهیم رودینی فرزند 
محمد بشناســنامه 3611292291 صادره از زاهدان: فرزند متوفی 6- خلیل 
رودینی فرزند محمد بشناســنامه 3611715591 صــادره از زاهدان: فرزند 
متوفی 7- هاجره رودینی فرزند محمد بشناســنامه 3611859648 صادره از 
زاهدان: فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور یک نوبت آگهی می گــردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
محمدرضا طاهری نسب- قاضی شورای 
حل اختالف شماره یک زاهدان

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

مالف1388

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا شــیرخانی دارای شناسنامه شماره 0 به شرح دادخواست به 
کالســه         /9 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسداهلل شیرخانی به شناسنامه 607 در تاریخ 93/7/25 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا شــیرخانی فرزنــد عبدالخالق به ش ش 651 متولد 1324 صادره ســبزوار 
همســر مرحوم، 2- بتول شــیرخانی فرزند حســن به ش ش 1333750 صادره از 
ســبزوار همســر مرحوم، 3- فتح اله شیرخانی فرزند اســداهلل به ش ش 986 متولد 
1346 صادره از ســبزوار فرزند مرحوم، 4- صدیقه شیرخانی فرزند اسداهلل به ش ش 
1254 متولد 1353 صادره از سبزوار فرزند مرحوم، 5- طیبه شیرخانی فرزند اسداهلل 
به ش ش1920 متولد 1357 صادره از ســبزوار فرزند مرحوم، 6- اعظم شــیرخانی 
فرزند اسداهلل به ش ش 1921 متولد 1358 صادره از سبزوار فرزند مرحوم، 7- جواد 
شــیرخانی فرزند اســداهلل به ش ش 5 متولد 1362 صادره از سبزوار فرزند مرحوم، 
8- سعید شیرخانی فرزند اسداهلل به ش ش 22 متولد 1364 صادره از سبزوار فرزند 
مرحوم، 9- اکرم شــیرخانی فرزند اســداهلل به ش ش 124 متولــد 1366 صادره از 
سبزوار فرزند مرحوم، 10- مسعود شیرخانی فرزند اسداهلل به ش ش 0780196775 
متولد 1369 صادره از ســبزوار فرزند مرحوم، 11- رضا شــیرخانی فرزند اسداهلل به 
ش ش 0780402197 متولد 1371 صادره از ســبزوار فرزند مرحوم، 12- اشــرف 
شیرخانی فرزند اسداهلل به ش ش 0780804708 متولد 1375 صادره از سبزوار فرزند 

مرحوم به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا
 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
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شمارهابالغنامه:9610106161301656
شمارهپرونده:9609986161300258
شمارهبایگانیشعبه:960260

خواهان شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دادخواســتی به طرفیت خواندگان 
1- بهمن رفایی زاده 2- ســعید فروغیان به خواسته پرداخت خسارت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان شهرســتان شــوش نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان شوش واقع در استان خوزستان- شهرستان شوش- شهرک 
دانیال نبی)ع( انتهای بلوار اصلی- دادگســتری شهرســتان شوش- ارجاع و به کالسه 
9609986161300258 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/6/15 و ساعت 10 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم ســعید فروغیان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.

شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوش
 احمد خنیفر

ابالغ وقت رسیدگی آگهی فقدان سند مالکیت

جالل شجاعی
رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

آقای اســماعیل بابان با تقدیم برگ استشهادیه مدعی هستند سند 
مالکیت مقدار هفت شــعیر مشاع از ششــدانگ پالک 22 فرعی از 
3 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش ده ســنندج بنام مشارالیه صادر و 
تسلیم گردیده است، بعلت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این 
اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنــی را نموده اند لذا مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 
در یک نوبت منتشــر تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.

خواهان خیراله احمدی دادخواســتی به طرفیت خواندگان مرتضی احمدی و حسین و علی اینانلو به خواسته الزام به تنظیم 
ســند رسمی یک دستگاه وانت نیســان به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه خانواده 
شــورای حل اختالف بوئین زهرا ارجاع و به کالسه 9609982890300024 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/7 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مرتضی احمدی و درخواست خواهان/ شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه خانواده شورای حل اختالف بوئین زهرا
 مرضیه بابایی متصدی امور دفتری دادگاه شعبه خانواده شورای حل اختالف شهری 
بوئین زهرا استان قزوین- مرضیه بابائی

برگ سبز و سند خودرو سواری X33, MVM مدل 1393 
رنگ سفید روغنی به شــماره انتظامی 969 ب 42 ایران56 
شماره موتور MVM484FAFE029346 و شماره شاسی 
NATGBAXK4E1029256 به نام آقای رامون حسینی 

بشمنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند، برگ ســبز و فاکتور کارخانه خودروی ســواری پیکان مدل 
1381 به رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 11158127742 و 
 شماره شاسی 81529370 و شــماره پالک ایران 45- 732 ط 25 
متعلــق بــه آقــای محمدجــواد بنی اســدی ماهانی بــه کد ملی 
6079671611 و شــماره شناسنامه 27 فرزند علی صادره از ماهان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند نــاوگان باربری به 
انتظامی  شماره  به   2469333 شماره 
292 ع 45 - ایران 91 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.
»آگهی مزایده«

به موجب پرونده کالســه 951018 اجرای شــعبه دوم دادگاه حقوقی آقای احمد آل محمداریانی به پرداخت 
مبلغ روزانه بیســت هزار تومان از تاریخ 94/10/1 تا زمان اجرای حکم و مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له حسن آل محمد اریانی فرزند حضرتقلی و پرداخت مبلغ پنج درصد بابت حق االجرا 
در حق دولت محکوم گردیده است. با توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننموده اســت از ناحیه محکوم له 72/44 سهم مشاع از 232/79 سهم مشاع از 305/34 ششدانگ یک قطعه 
زمین دارای پالک شــماره 1116 فرعی جدا شده از 78 فرعی از شش اصلی کلوت بخش سه سبزوار متعلق 
به محکوم علیه احمد آل محمد اریانی فرزند رمضانعلی جهت استیفای محکوم به به شرح ذیل معرفی که از 

طریق دایره اجرا توقیف گردیده است. پس از ارجاع امر به کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردید:
»از محل یک قطعه زمین به شماره پالک 1116 فرعی جدا شده از 78 فرعی از شش اصلی واقع در خیابان 
رازی رازی 23- گلشــن 24 که زمین فوق در حاشــیه خیابان 24 متری و خیابان 10 متری بصورت دو نبش 
بوده و با توجه به متراژ کم)72/44 مترمربع( جزء محدود ملکهایی می باشــد که دارای پروانه تجاری بوده و 
کاربری تجاری ملک در پروانه و سند قید شده است که ارزش هر مترمربع آن 740/000 تومان جمعا به مبلغ 
53/605/600 تومان ارزیابی و تقویم می گردد. مقرر گردید مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/18 ساعت 
11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشــان از ملک مذکور داده شــود. قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی 

نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد. تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.
تاریخ انتشار آگهی: 1396/4/26 آگهی نوبت اول

شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی سبزوار دادگستری

موضوع: ابالغ وقت 
رسیدگی

منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اهواز - سیدمرتضی موسوی
استانخوزستان-شهرستاناهواز-انتهایعامری-اول

نیوساید-مجتمعقضاییشهیدتندگویان)انرژی(

احتراما در خصوص پرونده کالسه 940447 و 950396 دعوای 
اصلی و جلب ثالث سعید شموسی به طرفیت خوانده جلب ثالی 
رشــید پاپائی فرزند غالم، موضوع خواسته: الزام به تنظیم سند 
خــودرو، با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده جلب ثالث، 
مقرر است وقت رســیدگی مورخ 96/7/17 ساعت 12 ظهر از 
طریق یکی از جراید کثیراالنتشــار کشور با هزینه متقاضی به 

خواندگان ابالغ گردد.

شماره ابالغنامه: 9610106195602687
شماره پرونده: 9509986195600374

شماره بایگانی شعبه: 950396

خواهان: مهدی خوش بخت کالشگران به آدرس: کرمانشاه- کرناچی- خیابان دهیاری- کوی 121- 
جنب سوپر مارکت باتمانی.

خواندگان: 1- سعید رفعتی 2- بهروز حاجی علیانی 3- ناصر غالمی ریگل به آدرس: همگی مجهول المکان
خواسته:  الزام به انتقال سند خودرو

در تاریخ 96/4/11 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 34 شورای حل اختالف به تصدی امضا ءکننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه فوق تحت نظر می باشد. با توجه به مستندات ابرازی و نظریه اعضای شورا با 

اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدور دستور می نماید.
رأیشورا

درخصوص دادخواست آقای مهدی خوش بخت کالشگران به طرفیت آقایان 1- سعید رفعتی 2- بهروز 
حاجی علیانی 3- ناصر غالمی ریگل به خواســته الزام به انتقال سند پیکان وانت به شماره 816 ق 97 
ایران 19 با احتســاب هزینه دادرسی طرح دعوی و با اســتناد به اوراق مالکیت و وکالت مالک جهت 
انتقال سند تقاضای اقدام به شرح خواسته را نموده خواندگان با نشر آگهی به دادرسی دعوت در جلسه 
مقرر حاضر نشــده الیحه ای نیز ارســال ننموده اند لذا با عنایت به تصاویر مصدق سند مالکیت وسیله 
نقلیه صادره از پلیس راهور و ســند وکالت شماره 19386 مورخ 94/9/15 دفتر شماره 125کرمانشاه و 
ســند مالکیت قطعی خوانده ردیف دوم و با احراز انتقال مالکیت به خواهان و مالحظه پاســخ استعالم 
پلیس راهور دعوی را وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر رسمی 
ثبت اسناد و انتقال سند خودرو شماره فوق و محکومیت خواندگان ردیف های دوم و سوم از باب قاعده 
تســبیب به پرداخت مبلغ 2580000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی استان کرمانشاه می باشد.
محمد قیطاسی- قاضی مشاور شعبه ۳4 شورای حل اختالف کرمانشاه

۲۳۲/1/۹6 ح آگهی حصر وراثت
آقای ناصر شــهرت طبری نام پدر جبری بشناسنامه 1718 صادره از اهواز 
درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
مادرم مرحومه بدیره شــهرت هویزاوی ناصری بشناسنامه 29581 صادره 
اهواز در تاریخ 84/1/10 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- متقاضــی ناصر طبری ش ش 1718، 2- خضیر طبری ش ش 898، 
3- حمید طبری ش ش 1474، 4- منصور طبری ش ش 9978، 5- مسعود 
طبری ش ش 316، 6- مریم طبری ش ش 371، 7- جمیله طبری ش ش 
596، 8- حمیده طبری ش ش 923 همگی فرزندان متوفیه و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه 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.
قاضی شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان کارون
سیدعبدالمطلب بنی هاشم

علیمهربانی فرزند اسداهلل  صاحب عکس 
حدودا 40 ســاله 22 روز است از منزل خارج و 
تاکنون مراجعه ننموده است. خواهشمندیم در 
صورت اطالع از وی با شــماره تلفن های زیر: 
تمــاس   09198475638  -03834355249
گرفته و خانواده هایی را از نگرانی نجات دهید.


