
با قدرت و صالبت رئيس جمهور  بزنند. مصاحبه،  فرياد  را  کنند و آن 
ايران به پايان مي رسد و سؤال ها و جواب ها در جهان مخابره مي شوند. 
عراق  خارجة  وزير  و  صدام  معاون  عزيز،  طارق  بعد،  روزهاي  در 
دربياورد،  مطبوعات  آزادي  و  بيان  آزادي  اداي  مي کند  که سعي  هم 
ميانة سؤال ها، خبرنگار  در  اما  راه مي اندازد؛  يک مصاحبة مطبوعاتي 

خبرگزاري جمهوري اسالمي از او مي پرسد:
توسط  را  شيميايي  سالح  کاربرد  ملل،  سازمان  امنيت  »شوراي 
عراق در جنگ با ايران تأييد کرده، آيا ممکن است باز هم اين کار را 
تکرار کنيد؟« طارق عزيز به وضوح قرمز مي شود. کمي آب مي خورد و 

ادامه نشست خبری آيت اهلل خامنه ای)رئيس جمهور وقت ايران( در 
حاشيه اجالس هراره:

بى فايده  عدم تعهد  جنبش  که  گفتند  قذافى  آقای  ليبى،  رهبر  ـ 
است. نظر شما چيست؟

من جنبش غيرمتعهدها را چهارچوب خوبى براى تالش هاى 
جهان سوم، در راه رسيدن به آرمان هاى جهان سومى مى دانم. 
و  توان  و  حد  در  جنبش،  تالِش  و  تحرک  که  معتقدم  البته 
نبوده.  ـ  مى رفته  او  از  که  توقعى  حد  در  يعنى  ـ  مقدوراتش 

جنبش بايد و مى تواند تحرک بيشترى پيدا کند.
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روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
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ايران مسافرت  به  لبنانى  اولتان که رهبران  در مورد سؤال 
مسئولين  با  هم  باال  سطوح  در  و  است  درست  اين  مى کنند؛ 
گروه هاى  همان  رهبران  اينها  و  مى کنند  مالقات  ايرانى 
افراد  رهبران،  آن  اما  لبنانند.  در  که  هستند  اسالمى  مسلح 
نگفتند که گروگان هايى  ما  به  شناخته شده اى هستند و هرگز 
از فرانسه يا آمريکا يا جاهاى ديگر در اختيار آنهاست. و شما 
تصديق مى کنيد؛ دراين صورت ما حق داريم که از چنين چيزى 

مطلع نباشيم. 
در مورد روابط با شوروي ها همان طوري که گفتيد، ما روابطي 
با آنها داريم و رفت وآمدهايي هم بين ما وجود دارد. اينها بيشتر 
در مورد مسائلى است که دو کشور همسايه با يکديگر بتوانند 
داشته باشند؛ مسائل سياسى و اقتصادى و فنى و تجارى. اما جز 
به اين مسائل، نه خير! مسئلة حزب توده، هرگز جا نداشته و آن 
يک مسئلة داخلى است. آنها يک گروه خراب کار بودند و منتظر 
محاکمه و مجازات خودشان هستند. البد وقتى محاکمه شدند، 

عده اى بي گناه و عده اى گناهکار معرفى خواهند شد.
مورد  در  شما  اطالعات  بگويم  بايد  افغانستان  مورد  در  اما 
ارتباط ما با مردم افغانستان اطالعات ناقصى است و به هيچ وجه 
احترام  افغانستان  ملت  به  ما  نيست.  گفتيد،  شما  اين طورکه 
مى گذاريم و آنها را داراى حق انتخاب زمامدارانشان مى دانيم 
و معتقديم که دولتى بايستى در آنجا بر سر کار بيايد که مردم 
بين  اين ميان فرقى  بپسندند. در  و  را بخواهند  افغانستان آن 

شيعه و سنى وجود ندارد. 
متشکرم.

شايد برخي خبرنگارها متوجه نشده اند؛ اما باتجربه ها و به خصوص 
سياست  با  چقدر  آقاي خامنه اي  که  شده اند  متوجه  کاماًل  غربي ها، 
از  اين  و  حرفه اي.  کاماًل  يعني  داده اند؛  را  آنها  جواب هاي  زرنگي  و 
عمرش  از  سال  هفت  که  تازه تأسيس شده اي  نظاِم  رئيس جمهوِر 
عجيب  است،  مذهبي  درعلوم  تحصيالتش  که  فردي  از  و  مي گذرد 
رئيس جمهور  اين  عقبة  اينها،  که  کنند؛  تعجب  هم  بايد  البته  است. 
زير  بارها  اسالمي،  جمهوري  مسئوالن  از  خيلي  و  او  نمي دانند.  را 
دست مأموران آموزش ديدة ساواک بازجويي شده اند، اما چيزي خالف 
مصلحت نگفته اند. اين روحاني ميان سال، همة جواني اش را در ميدان 
مبارزه گذرانده و يک نََفس هم ـ با رعايت هزاران ريزه کاري امنيتي ـ 
دست از مبارزه عليه طاغوت برنداشته. طوري مبارزه مي کرده که در 
اين  و  ندهد.  بهانه اي دست مأموران سفاک شاِه ظالم  اثر گذاري،  اوج 
نوع مبارزه اش آن قدر معروف شده بود که به او لقب »ماهي ليز«  داده 

بودند.
و  است  تيزهوش  بسيار  جرأت،  و  صداقت  اوج  در  مرد،  اين 
را  کارکشته  خبرنگاران  اين  از  بعضي  شوم  نيت هاي  مخاطب شناس. 
مي داند که مي خواهند يک  ضعف يا تناقض يا تزلزل در جواب ها پيدا 

»پنجه ی  سياست  همچنين 
شامير،  بگين،  دوران  فوالدين« 
ضد  بر  شارون  و  نتانياهو 
بر  آشکاری  تأثير  فلسطينى ها، 
ديگر  و  کاخ  فعاليت های  افزايش 
داشته  فاشيستى  جنبش های 
تجاوزهايى  که  طوری  به  است. 
داشته اند.  فلسطينى ها  عليه 
نظير:  دانشجويى  جنبش های 
در  يش،  دانشجويى  جنبش 
و  تخنّينون؛  و  حيفا  دانشگاه 
بيت المقدس  در  کاستل  سازمان 
در  متاره  سازمان  و  تل آويو؛  و 
يورش های  بئرالسبع،  دانشگاه 
عرب  دانشجويان  عليه  خونينى 
دانشگاه ها  در  آنان  انجمن های  و 

انجام داده اند.
خاخام  بر  عالوه  کاخ،  جنبش 
را  افرادی  از  گروهى  کاهانا،  مائير 
آنان  پرونده ی  که  برمى گيرد  در 
و  خشونت آميز،  اعمال  از  آکنده 
سبب  به  محکوميت  و  بازداشت 

ارتباط های سياسى آنان است.
مشهورترين اين افراد، شخصى 
در  که  بود،  هازئيف  ايلى  نام  به 
يورش  هنگام  به  1980.م،  سال 
به قتل  الخليل  به خانه  هداسا در 
رسيد. هازئيف، پيش از کوچ کردن 
به فلسطين اشغال شده، مسيحى، 
بود.  جيمز  خانوادگي اش  نام  و 
ويتنام،  جنگ  خالل  در  هازئيف 
تک تيراندازان  يگان  افراد  از  يکى 
آمريکا  نيروی چتربازان  به  وابسته 
و  شصت،  دهه   پايان  در  وی  بود. 
اندکى پيش از شکست آمريکا در 
زخمى  نبردها  از  يکى  در  ويتنام، 
و  »قاتل«  نام  همکارانش  شد. 

»گرگ« را بر وی نهادند.
فرد مشهور ديگر اين جنبش، 

و به زندان های متفاوتى محکوم شد.
مائير کاهانا و يوسى دايان، برای 
کاخ  رهبری  سمبل  سال،  چندين 
سبب  به  دايان  مى رفتند.  شمار  به 
مبارزه  قدرت، از کاهانا منشعب شد. 
در  بود،  کاخ  دبير جنبش  که  دايان 
به  سوءقصد  اتهام  به  1980.م  مه 
در  کرايه  تاکسى  يک  عرب  راننده  
اين  وی  شد.  دستگير  قدس  شهر 
انتقام قتل هازئيف  به منظور  را  کار 
و دانش آموزان مدرسه  مذهبى خليل 
انجام داد. اما حتى به همين اتهام نيز 

به محاکمه کشيده نشد.
1980.م  سال  ژوئن  در  دايان 
يديعوت  روزنامه   با  گفت وگويى  در 
نسبت  را  خود  ديدگاه  آخارانوت، 
سازمان  يک  برپايى  ضرورت  به 
وی  کرد.  اعالم  يهودی  تروريستى 
که  کاخ،  بر جنبش  افزون  که  گفت 
يک  بايد  است  سياسى  جنبش  يک 
برای  هراس افکن،  پنهانى  سازمان 

* آيت اهلل خامنه ای: »ما دوست داريم که روابطمان 
را با کشورهاي آفريقايي بيشتر کنيم. حقيقت اين 
است که ما با شما در آفريقا احساس خويشاوندي 

مي کنيم و مي خواهيم با آفريقايي ها که ستم استعمار 
را کشيده اند، بيشتر رابطه داشته باشيم. اين استراتژي 
جمهوري اسالمي است و خط استراتژيک ما، ناشي از 

تفکر اسالمي ماست.«

طارق عزيز وزير خارجه و معاون صدام بود. او که نام اصلى اش »ميخائيل يوحنا« 
و از آشورى تبارهاى عراق بود، از اعضاى رده باالى حزب بعث به شمار مى رفت. 
وى در حاشيه اجالس هراره نشست خبرى ترتيب داد که در آن نشست سوال 

خبرنگارى ايرانى پيرامون استفاده صدام از سالح شيميايى در جنگ تحميلى باعث 
عصبانيت او و در نهايت ترک جلسه شد. 

باعصبانيت جواب مي دهد:
فقط  نمي شود  داريم.  قبول  را  بين المللي  مقررات  مجموعة  »ما 
تعطيل  را  جلسه  مقدمه،  بدون  هم  بعد  پذيرفت«  را  آن  از  قسمتي 
مي کند و مي رود. قرار بود اين جلسه وجهه اي براي صلح طلبي صدام 

باشد، اما برعکس شد.
»موسي  مالي  رئيس جمهور  با  ديدار  خبري،  جلسة  از  بعد  برنامة 
مجلسي  را  ديدار  جلسات  اين  گويا  آقاي خامنه اي  است.  ترائوره« 
غير  به  مي طلبد.  بديع  و  نو  مطلبي  فرازش،  هر  که  مي بينند  متصل 
که  مي گويند  نکتة جديدي  هر جلسه اي،  در  معمول،  از صحبت هاي 
سهم آن طرف گفتگو است. مهمان بعدازظهر پنجشنبه، از يک کشور 
از  اين بار  آقاي خامنه اي  است.  قحطي  گرفتار  و  فقير  نسبتاً  مسلماِن 
دوست  »ما  مي کنند:  شروع  رنجور  و  مظلوم  قاره اي  به عنوان  آفريقا، 
حقيقت  کنيم.  بيشتر  آفريقايي  کشورهاي  با  را  روابطمان  که  داريم 
و  مي کنيم  خويشاوندي  احساس  آفريقا  در  شما  با  ما  که  است  اين 
مي خواهيم با آفريقايي ها که ستم استعمار را کشيده اند، بيشتر رابطه 
داشته باشيم. اين استراتژي جمهوري اسالمي است و خط استراتژيک 
ما، ناشي از تفکر اسالمي ماست. و حمايت ما از ملت هاي مظلوم، تالش 

براي متحد کردن آنان درمقابِل استکبار جهاني است.«
که  متني  روي  از  گويا  که  حساب شده اند  و  دقيق  چنان  کلمات 
رئيس جمهور  ترائوره،  است، خوانده مي شوند.  مدت ها رويش کارشده 
مالي، چند دقيقه اي از وضع کشورش و از مشکالتي که دارند تعريف 
مي کند. در واقع، او هم اينجا، در کنار اين مرِد حقيقتاً روحاني، احساس 

قرابت و راحتي مي کند و دوست دارد درد دل کند.
 بعد در مورد آفريقاي جنوبي و اجالس صحبت مي کنند. ترائوره 
از نطق آقاي خامنه اي و نظراتي که دربارة مبارزة با رژيم نژادپرست 
با اين انديشة جالب و  داده اند، تشکر و تعريف مي کند: »اميدواريم 
حفظ  آپارتايد  درمقابِل  را  مقدم  خط  کشورهاي  بتوانيم  شما  عالِي 
کنيم.« در آخر صحبت ها هم بحث قحطي در آفريقا و مالي مي شود 
و ترائوره از کمک هاي ايران به آفريقا و مالي تشکر مي کند و مي گويد: 
»سالم من را به امام خميني و مردم ايران برسانيد. اميدوارم سالم 

و موفق باشند.« 
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تروريسم صهيونيستى-۳

گرگ های قاتل در »کاخ«
به  اعتراض  در  گروهى،  خودکشى 
کوچ نشينان  از  يميت  کردن  خالى 
بود. ريختر که عضو جنبش  يهودی 
اتهام  به  مى رفت،  شمار  به  کاخ 
گرينفايچ  اميل  قتل  در  مشارکت 
عضو جنبش صلح اکنون؛ مدت های 

نيز  و  بود؛  محکوم شده  در خليل 
از  سروتمان.  جاد  و  کالين  ايلى 
هنگام برکناری دايان، ديگر کسى 
خاخام  مواضع  با  مخالفت  جرأت 
کاهانا در جنبش کاخ را پيدا نکرد.

جاد  جنبش،  اين  دبير  امروزه 
خط  نمايانگر  که  است،  سروتمان 
سرسخت جنبش به شمار مى رود. 
گروه های  ايجاد  سروتمان خواهان 
جنبش  درون  در  خشونت 
گفت وگوی يک  در  وی   است. 

*دايان در ژوئن سال 1980.م در گفت وگويى با روزنامه  
يديعوت آخارانوت، ديدگاه خود را نسبت به ضرورت 
برپايى يک سازمان تروريستى يهودى اعالم کرد. وى 
گفت که افزون بر جنبش کاخ، که يک جنبش سياسى 

است بايد يک سازمان پنهانى هراس افکن، براى 
رويارويى با فعاليت هاى عرب ها ايجاد شود.

* مشهورترين عضو گروه تروريستى »کاخ«، شخصى 
به نام ايلى هازئيف بود، که يکى از افراد يگان 

تک تيراندازان وابسته به نيروى چتربازان آمريکا بود. 
وى در پايان دهه  شصت، و اندکى پيش از شکست 

آمريکا در ويتنام، در يکى از نبردها زخمى شد. 
همکارانش نام »قاتل« و »گرگ« را بر وى نهادند.

* امروزه دبير گروه تروريستى »کاخ«، جاد سروتمان است. 
وى در يک گفت وگوى مطبوعاتى گفت: »در اين جا به عنوان 

يک کشور يهودى، نبايد يک عرب در آن بماند. و اين کار
  در نتيجه  اقدام هاى ما صورت خواهد گرفت.«

ـ در حال حاضر، يک جنبش مذهبى در لبنان وجود دارد که اينها 
خودشان را پيروان ايدئولوژی شما اعالم مى کنند و گروگان های غربى 

را در دست دارند؛ آيا شما برای آزادی آنها ميانجي گری مى کنيد؟
ما  مى کنيد؟  اشاره  کجا  و  چه  به  شما  نمى دانم  من 
هم  عالقه اى  اساسًا  و  نداريم  اختيار  در  را  گروگانى  هيچ گونه 
آن  به  که شما  آن جنبشى  دربارة  ما  نداريم.  گروگان گيرى  به 
اشاره مى کنيد، اطالعات زيادى نداريم. البته ما مى دانيم که در 
لبنان، گروگان هايى وجود دارند، اما شما مى دانيد که در لبنان، 
گروه هاى مبارز و مسلح فراوانى هستند؛ بسيار مشکل است که 
انسان بتواند بگويد که اين گروگان ها دست چه گروهي هستند. 
گروه هاى  روى  بر  لبنان  در  ما  که  زيادى  نفوذ  است  ممکن 
ما  که  باشد  آورده  به وجود  در شما  را  فکر  اين  داريم،  مختلف 
اين گروگان گيرها را مى شناسيم. اين درست است که گروه هاى 
اسالمى لبنان، نسبت به ما عالقه مندند، اما آن گروگان گيرها را 

ما نمى شناسيم.
ـ در رابطة با پاسخى که در پايان صحبتتان داديد. چطور مى شود، 
اين قابل قبول باشد که شما هيچ اطالع نداريد در لبنان چه مى گذرد، 
درحالى که اکثر رهبران آنها به تهران سفر مى کنند و باالخره با شما 
که  است  ماه  دوازده  که  است  اين  دوم  سؤال  دارند.  مالقات هايى 
مشورت هايى بين ايران و شوروی در جريان هست؛ آيا اين صحبت ها 
و مشورت ها، سرنوشت حزب توده را هم در برخواهد داشت يا نه؟ زيرا 
مدتى است که از آنها چيزی نشنيديم و نمى دانيم چه اتفاقى افتاده. 
سؤال سوم اين است که چرا شما به شيعيان افغانى کمک مى کنيد که 

از کشور خارج بشوند، ولي به سني ها نمي کنيد؟

پاورقی
Research@kayhan.ir

زمينه های  و  مناطق  در  پراکندگى 
شود؛  متمرکز  جا  يک  در  گسترده، 
و بايد پيکان حمالت اين جنبش به 

سوی عرب ها نشانه رود.
کرد  متهم  را  کاهانا  دايان، 
و  است،  ميانه رو  اندازه  از  بيش  که 
معتقد بود که بايد فرد سرسخت تری 

جانشين وی شود.
توسط  نامه  يک  طى  دايان 
که  شد  متهم  و  شد  برکنار  کاهانا 
آن  رهبر  و  جنبش  با  برخورد  در 
خود  است.  نداده  خرج  به  صداقت 
کاهانا اين نامه را امضا کرد. در ميان 
از  که  نامه،  اين  امضاکنندگان  ديگر 
نام های  بودند،  کاخ  جنبش  اعضای 
برجسته ای به چشم مى خورد، نظير: 
جنى  کوچ نشين  از  هايورکت،  مزال 
همسر  و  سينا،  صحرای  در  هايراک 
به  پيشتر  ارسکنى، که  افيجدور  وی 
اتهام ضرب و جرح شهروندان عرب 

از هراره تا تهران - ۴۴

سؤال خبرنگار ایرانی معاون صدام را فراری داد

مطبوعاتى گفت:
سازمان  شبيه  کاخ  »جنبش 
آنان  که  همان گونه  است.  لحى 
نقش  به  امروزه  )صهيونيست ها( 
اسرائيل  برپايى  در  لحى  مؤثر 
از  نيز  آينده  در  مى کنند،  اعتراف 
بر  تأثير  عامل  يک  عنوان  به  ما 
اين  در  کرد.  ياد خواهند  اسرائيل 
يهودی،  کشور  يک  عنوان  به  جا 
نبايد يک عرب در آن بماند. و اين 
کار در نتيجه  اقدام های ما صورت 

خواهد گرفت.«
در  فعال،  اعضای  پذيرش 
جنبش کاخ، از هر جنبش مشابه 
آن باالتر است. اکثريت اعضای اين 
بيست  از  کمتر  اعضای  را  جنبش 
دفتر  مى دهند.  تشکيل  سال 
ثبت نام اين جنبش در برگيرنده ی 
هزاران نام است؛ که از اين هزاران 
فعاليت  محدودی  تعداد  تنها  نفر، 
مى پذيرند.  را  جنبش  درون  در 
پرداخت  مستلزم  افراد،  عضويت 
اين  نظر  از  نيست.  عضويت  حق 
جنبش، عضو کسى است که روزی 
پای  در  را  خود  امضای  روزها،  از 
عريضه های مائير کاهانا، يا بر يکى 
از يادداشت های وی ثبت کرده؛ يا 
پرسشنامه های عضويت را پر کرده 
ليست  کاخ،  جنبش  دفتر  باشد. 
اعضای جنبش گوش آمونيم را نيز 
جنبش  عوامل  که  برمى گيرد؛  در 
کاخ به طرز مرموزی به آن دست 

يافته اند.

طوالنى تحت بازجويى بود.
پس از مدتى ميان رهبران کاخ 
اختالف به وجود آمد. و آن هنگامى 
بود که يوسى دايان از خاخام کاهانا 
تندرو  بسيار  خط  يک  تا  خواست 
بود  معتقد  دايان  گيرد.  پيش  در  را 
به جای  بايد  که تالش جنبش کاخ 

عرب ها  فعاليت های  با  رويارويى 
ايجاد شود.

با  مخالفت  در  دايان  يوسى 
صهيونيستى  رژيم  عقب نشينى 
از  افرادی  جزو  سينا،  صحرای  از 
خندق  در  که  بود  کاخ  جنبش 
انتحارکنندگان يميت، دست به يک 

است،  تندروتر  کاهانا  خود  از  که 
از  پيشتر  که  است،  الرنر  آل  يو 
يهود  دفاع  سازمان  بنيادگذاران 
به شمار  آمريکا  متحده  اياالت  در 
کاخ  رهبران  جزو  الرنر  مى رفت. 
فعاليت های  علت  به  که  است 
شهروندان  عليه  پنهانى  مسلحانه  
قانون  از  بار  چندين  عرب، 
کرد،  سرپيچى  رژيم صهيونيستى 

نمايش فاجعه آميز زدند. هنگامى که 
به علت  آمد،  بيرون  از خندق  دايان 
در  احتياط  خدمت  از  خودداری 
بيرون  را  يميت  ساکنان  که  يگانى 

مى راند، زندانى شد.
ديگر  قهرمان  اصطالح  به 
خندق  عمليات  رهبر  و  کاخ، 
خودکشى کنندگان در منطقه يميت، 
انديشه   او مبتکر  يهودا ريختر است. 

* طارق عزيز، معاون صدام و وزير خارجة عراق 
يک مصاحبة مطبوعاتي راه مي اندازد؛ اما در ميانة 
سؤال ها، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي از 
او مي پرسد: »شوراي امنيت سازمان ملل، کاربرد 
سالح شيميايي را توسط عراق در جنگ با ايران 

تأييد کرده، آيا ممکن است باز هم اين کار را تکرار 
کنيد؟« طارق عزيز به وضوح قرمز مي شود. کمي آب 

مي خورد و باعصبانيت جواب مي دهد.

آگهی موت فرضی - نوبت سوم

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان آذرشهر- اکرم غفاری

خواهان آقای محمدآقا محمدزاده دادخواســتی به طرفیت دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
آذرشهر به خواســته صدور حکم بر موت فرضی آقای محمدصادق آقامحمدزاده قاضی جهانی 
فرزند علی متولد 1309/2/18 بشماره شناسنامه 12 و کد ملی 1699476179 صادره از آذرشهر 
روســتای قاضی جهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان آذرشهر نموده با این توضیح که 
آقای محمدزاده قاضی جهانی در مورخه 1383/2/31 مفقود شــده و از آن زمان هیچ اطالعی 
از نامبرده و در قید حیات بودن یا فوت وی بدســت نیامده و بیش از 13 سال است که غایب و 
مفقود االثر می باشد. که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان آذرشهر 
واقع در اســتان آذربایجان شرقی - شهرستان آذرشــهر - جاده تبریز آذرشهر - جنب کارخانه 
لوله سازی ارجاع و در کالسه 9609984127800369 ثبت گردیده که در حال رسیدگی می باشد 
در راستای اعمال ماده 1023 قانون مدنی و دستور دادگاه مراتب سه نوبت در 1- یکی از جراید 
محلی و 2- یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار تهران نشــر می شود تا هر شخصی که از غایب 
مذکور خبری دارد در محل دادگاه آذرشهر )شعبه اول حقوقی( حضور یافته، موضوع را به اطالع 

محکمه برساند. این آگهی نوبت سوم است.

م الف 96/6/7-527/3303

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( سواری پژو 405 مدل 
1385 به شماره انتظامی 395 ب 59 ایران 59 و شماره 
موتور 12485222385 شــماره شاســی 40307371 
متعلق به اینجانب علیرضا صیدانلو فرزند ولی شــماره 
شناســنامه 338 و کد ملــی 2239752610 صادره از 
بندر ترکمن مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اســماعیل جعفرپور دارای شناســنامه شماره 1023 بشرح دادخواست به کالســه 701307 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محبوب جعفرپور بشناسنامه 318 در 

تاریخ 96/1/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به:
1- علی 2- اسماعیل 3- ایوب 4- محمد 5- ابراهیم 6- زینب)جعفرپور فرزندان متوفی( 7- ناری عباس زاده 
آغبالغی فرزند علی اکبر زوجه متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 
قانون امور حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 6۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی مزایده اموال منقول )مرحله اول(
 در پرونــده کالســه 940388 ح اجرای احکام مدنــی دادگســتری بوئین زهرا هانیه ســیدرضازاده داللی

 ف  میر محمد و بهمن راشدی ف رشید و شرکت ذوب و نورد پویا و حسن حلبی ساز غفاری محکوم است به 
پرداخت مبلغ 11/119/799/320 ریال از بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق 
بانک ملی شبه مســتقل سعدی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که محکوم له جهت استیفای حقوق 
خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده اند که 
این اجرا قصد دارد در مورخ 96/9/12 از ســاعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی بوئین زهرا از 
طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش می رساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل 
از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار 
می بایســتی مبلغ ده درصد پیشــنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه به حساب سپرده 
دادگســتری واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم اموال به خریدار منتقل 
خواهد شــد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مســترد خواهد شد. و در صورتی 
که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نمایند مبلغ ده 
درصد پیشــنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه 
اعتراضی را نخواهد داشــت. مراســم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجرای کتبی و چنانچه 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشــد روز بعد در همان ســاعت و مکان مزایده برگزار خواهد شــد. چهار 
 دســتگاه دیزل و چهار دســتگاه ژانراتور برق به همراه کلیه تجهیزات جانبی شامل تابلوهای برق مبدل های

توربو شارژرها و باقی تجهیزات تکمیلی قیمت کارشناسی 7/500/000/000 ریال.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا- کاشی

آگهی المثنی سند مالکیت پالک ۹/۲48۷8 بخش 4 اندیمشک
خانم مکینه عیســوند با تســلیم دو برگ استشــهاد تنظیمی دفترخانه 255 اندیمشک مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 9/24878 واقع در بخش 4 اندیمشــک که در صفحــه 289 دفتر 165 ذیل ثبت 
26479 به نام خانم مکینه عیســوند ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم گردید حسب درخواست شماره 
6025-96/7/19 به علت جابجایی مفقود شــده اســت و درخواست سند المثنی را نموده است. لذا به دستور 
تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی 

و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک- نادر رضایی میرقائد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان شیخ علی عابدینی دادخواستی به طرفیت خواندگان مژده حسینیان، بهروز حسینیان، ژیال حسینیان، 
مژگان حسینیان، پیروز حسینیان، فرخنده حسینیان، ژاله حسینیان، بیژن حسینیان به خواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه جهت نقل و انتقال ســند شش دانگ قطعه زمین مسکونی تقدیم دادگاه نموده که به 
کالســه 960264 ثبت این شعبه و برای مورخ 96/9/21 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا 
چون خواندگان مجهول المکان می باشند به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م. 
دادگاه هــای عمومی و انقالب مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج تا خواندگان 
ضمن اطالع از وقت رسیدگی جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و ضمائم 

به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک  
صدیقه محمدیان پور

مدرک تحصیلی کارشناسی رشــته تاریخ به نام خانم 
فاطمه خوشــدل هاشــمی فرزند سیدمحمدحســین 
به شــماره ملی 3871104477 دانشــجوی ورودی 
سال 1377 و فارغ التحصیل ســال 1380 از دانشگاه 
 سیســتان و بلوچســتان مفقود گردیده از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

خواهان رونوشــت حصر وراثت جمشــید مقیمی دهکردی فرزند رمضان به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609983844500478 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عفــت خانم دانش دهکردی فرزند میرزاعلــی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- جمشید مقیمی دهکردی فرزند رمضان متولد 1327 ش ش 463 )فرزند(
2- هوشــنگ مقیمــی دهکردی فرزند رمضان متولــد 1331 ش ش 597 

)فرزند(
3- خسرو مقیمی فرزند رمضان متولد 1337 ش ش 258 )فرزند(

4- پرویز مقیمی فرزند رمضان متولد 1341 ش ش 51 )فرزند(
5- فرهاد مقیمی دهکردی فرزند رمضان متولد 1344 ش ش 836 )فرزند(
6- مهین مقیمی دهکردی فرزند رمضان متولد 1333 ش ش 652 )فرزند(
7- منیژه مقیمی دهکردی فرزند رمضان متولد 1335 ش ش 608 )فرزند(
8- قدسیه مقیمی دهکردی فرزند رمضان متولد 1329 ش ش 472 )فرزند(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد 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.

رئیس شعبه شورای حل اختالف
حل اختالف شماره ۵ شهرستان شهرکرد- رحمان آماده

حصر وراثت

ســند موتورســیکلت گالکســی cc130 به 
شماره موتور 05610 و شماره تنه 8600869 
و شــماره پالک 43 تهــران 62267 به نام 
علیرضا عباســی مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند و شناســنامه ســواری 206 آریان به 
و شــماره  موتور 13389001591  شــماره 
شاســی NAAP41FD1AJ280567 به 
نام ابراهیم تشکری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

م الف96/782۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا محمدتقی نقیب طباطبایی دارای شناســنامه شــماره 60 به شــرح دادخواســت به کالسه 
961184/7/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهین مالکی مجرب بشناسنامه شماره 171 در تاریخ 1396/5/31 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدرضا مالکی مجرب فرزند غالم رضا ش ش 77 متولد 1324/9/29 صادره از خاش، برادر متوفی
2- علیرضا مالکی مجرب فرزند غالم رضا ش ش 140 متولد 1330/4/18 صادره از زاهدان، برادر متوفی

3- احمدرضا مالکی مجرب فرزند غالم رضا ش ش 83 متولد 1332/10/26 صادره از ایرانشهر، 
برادر متوفی

4- پرویــن مالکی مجرب فرزند غالم رضا ش ش 1495 متولد 1337/11/26 صادره از تهران، 
خواهر متوفی

5- محمدتقــی نقیب طباطبایی فرزند ســیدعلی نقی ش ش 60 متولد 1330/2/20 صادره از 
بیرجند، زوج متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج

آقای منوچهر عرب مطلق فرزند محمدعلی متهم است به خیانت در امانت موضوع شکایت بانک 
ملی شعبه سعدی تهران که پرونده ایشان به این شعبه ارجاع و به کالسه 101/961065 در این 
شعبه ثبت شده است. نظر به اینکه وقت رسیدگی آن به تاریخ 1396/9/25 ساعت 12:00 صبح 
تعیین شده است و با توجه به عدم دسترسی به متهم و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری وقت رسیدگی فوق یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود که در 
صورت عدم حضور متهم یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ازطرف متهم رای 

مقتضی صادر و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری
 دو شهر بوئین زهرا )۱0۱ جزایی سابق( علی اصغر نظری

شهرستان بوئین زهرا - بلوار امام خمینی - خیابان ولیعصر غربی - دادگستری شهرستان بوئین زهرا

آگهی فقدان سند مالکیت

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آقــای جواد زینلی بموجــب وکالتنامــه 156720-96/6/22 و -96/7/15
156891 دفترخانــه 9 زاهــدان بوکالت از طرف آقــای غالمرضا ذی کینی 
)مالک( باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر 
اسناد رسمی شماره 9 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت به شماره 
چاپی 390782 ج 91 ششدانگ آپارتمان مسکونی پالک 22710/14581 - 
اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان 20 متری منشعبه 
از بلــوار بزرگمهر کــه ذیل ثبت 142810 صفحــه 220 دفتر 864 بنامش 
صادر گردیده بعلت جابجائی مفقود گردیده درخواســت صدور سند 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 باشد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف 10 
روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
اعالم و رســید دریافت نمایند و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی طبــق مقررات اقدام خواهد شــد و بموجب نامه -94/2/1

9410115412700111 دادیــار محترم شــعبه اول اجــرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب زاهدان بازداشت می باشد.

تاریخ انتشار: 96/8/15

م الف 2591
شناسه: 1206921

فرماندهی آماد و پش م2ج ش نزاجا )شــیراز( درنظر دارد اقالم مشروحه زیر 
مصرفی ســال 1396-1397 یگان های تابعه و تحت پوشــش در شــیراز، 
اصفهــان، کرمان و زاهــدان را از طریق مناقصه عمومــی خریداری نماید. 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شــرایط و مشــخصات مناقصه 
از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به آدرس: شــیراز- میدان ارتش- آماد 
و پــش م2 مدیریت خرید و پیمان مراجعه و پیشــنهادات خود را تنظیم و به 
صندوق پیشــنهادات واقع در درب پادگان آماد و پش م2 ج ش نزاجا انداخته 

و رسید دریافت نمایند.

الف( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
ب( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082
مناقصه گذار فرماندهی آماد و پش م ۲ ج ش نزاجا

آگهی مناقصه
 شماره: 4۱۱8/۱80/۱۹۱

ف
شرح جنسردی

سپرده مقدار )کیلوگرم(
شرکت در 
مناقصه 
)ریال(

کرمان و اصفهانشیراز
جمع کلزاهدان

173/000217/000/000******173/000ماست 100 گرمی1

145/000185/000/000***145/000***ماست 100 گرمی2

264/000264/000330/000/000******ماست 100 گرمی3

795/0002/950/000/000***425/000370/000مرغ منجمد کارتنی4

655/000655/0002/400/000/000******مرغ منجمد کارتنی5

رب گوجه6
80070/00060/000111/000241/000380/000/000 گرمی

45/00037/00068/000150/000180/000/000ماکارونی 700 گرمی7

10/0009/00016/00035/000260/000/000چای 500 گرمی8

* محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز

نيروى زمينى

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی بطورفوق العاده مورخ 1395/07/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره شرکت برای مدت دو سال به شرح 
ذيل تعيين شدند: فرزام منوچهری )کد ملى 3255669049( کامران )محمدولى( 
جاللى )کد ملى 3873207273( مينا آل آقا )کدملى 1375611186( الهه جاللى 
)کدملى 0451917391( آقای بهزاد شاهرودی به شماره ملى 0937524689 به 
ســمت بازرس اصلى و خانم زهرا تدين به شماره ملى 0044983761 به سمت 
بازرس على البدل برای مدت يکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالى منتهى به پايان اسفندماه 1394 به تصويب رسيد. روزنامه کثيراالنتشار 

کيهان جهت درج آگهى های شرکت تعيين گرديد.

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و صنعتی داکشن 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲0۹۲۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0066468۵ 

سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
 اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱4۳۹(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی ســاليانه مورخ 1396/2/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى شرکت منتهى به سال 1395 به تصويب رسيد. آقای قادر 
فرهادی به شماره ملى 5459250536 به عنوان بازرس اصلى و خانم ليال احمدی پشکلو به شماره 
ملى 0059398231 به عنوان بازرس على البدل برای يک ســال انتخاب شــدند. آقای ســيداحمد 
کاظمــى به شــماره ملى 5099055494 به ســمت رئيس هيئت مديره و خانــم فائزه فهيم تاش 
به شــماره ملى 0040282635 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و آقــای عزت اله فهيم تاش به 
شــماره ملى 0039497356 به سمت عضو هيئت مديره و آقای سام حکيمى جاهد به شماره ملى 
0054955769)خارج از اعضای هيئت مديره( به سمت مديرعامل برای مدت دو سال تعيين شدند. 
دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبيل چک ســفته بروات قراردادها عقود 
اســالمى با امضا منفرد سيداحمد کاظمى با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای 
سيداحمد کاظمى و فائزه فهيم تاش همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. روزنامه کثيراالنتشار کيهان 

جهت درج آگهى های شرکت تعيين گرديد.

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۹۱0۳۳ و شناسه ملی ۱0۱0۳۲۹06۳۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱0۱44۳(

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1396/07/19 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد: رامين عزيزی به شــماره ملــى: 3838451597 به ســمت مديرعامل و 
رئيــس هيئت مديره آرمان عزيزی به شــماره ملى: 3830023073 به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره، آرش عزيزی به شــماره ملى: 3839805627 به سمت 
عضو هيئت مديره، سميه عزيزی به شماره ملى: 3839841471 به سمت عضو 
هيئت مديره تعيين گرديدند. کليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به 
امضاء مديرعامل و رئيس  هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضای نائب رئيس 

هيئت مديره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار مى باشد. 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۷۳۹0۷ 

و شناسه ملی ۱400۵00۹۷۳۳ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱4۳۵(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/06/20 
و مجوز شماره 961/126/12019 مورخ 1396/06/27 اداره کل ميراث فرهنگى 
صنايع دســتى و گردشگری استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقای بابک 
غفاريان با کد ملى 0031821847 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و خانم 
طناز غفاريان با کد ملى 0031821847 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 
و خانم طناز غفاريان با کد ملى 0453339794 به ســمت رئيس هيئت مديره 
و آقای فرمان غفاريان با کد ملى 0451645383 به نايب رئيس هيئت مديره به 
مدت 2 ســال انتخاب گرديدند. کليه اوراق تعهدآور ازجمله چک سفته برات و 
غيره با امضای آقای بابک غفاريان و آقای فرمان غفاريان و خانم طناز غفاريان هر 

يک به تنهايى و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت هتل سازان بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳0۲۲۷ 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۷۱۲۹80 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱4۳6(

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1395/7/15 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد: آقای فرزام منوچهری کدم 3255669049 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل. آقای کامران )محمد ولى( جاللى کدم 3873207273 به ســمت 
نايب رئيس هيئت مديره. خانم مينا آل آقا کدم 1375611186 به ســمت عضو 
هيئت مديره. خانم الهه جاللى  کدم 0451917391 به سمت عضو هيئت مديره. 
کليه اوراق و اســناد بهادار از قبيل: چک، برات، سفته، قراردادها و هرگونه سند 
ديگری که برای شــرکت ايجاد تعهد نمايد بــا امضاء مديرعامل و يکى از اعضاء 
هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء يکى از 

اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.

آگهی تغییرات شرکت تأسیساتی و صنعتی داکشن 
سهامی  خاص به شماره ثبت ۲0۹۲۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0066468۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱4۳8(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی مورخ 1396/4/22 و مجوز 
شــماره 96/227220 مورخه 96/7/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهى 
به سال مالى 1395/12/30 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى 
حاميان کارديده پارس شناســه ملى 10103179786 به سمت بازرس 
اصلى و آقای محمدابراهيم ســروش نژاد به شماره ملى 0044248148 
به ســمت بازرس على البدل شرکت، برای مدت يک سال انتخاب شدند. 

روزنامه کيهان به عنوان روزنامه کثيراالنتشار شرکت انتخاب گرديد.

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵00 

و شناسه ملی ۱0۱00۷۷۹866 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱44۲(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادی ساليانه مورخ 1395/8/20 و تاييديه 
شماره 11/32464 مورخ 1395/9/15 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسسه حسابرسى فرانگر حساب خبره 
به شناســه ملى 10320457556 به سمت بازرس اصلى و حسن شيرجنگ به 
شماره ملى 0430001355 به سمت بازرس على البدل برای مدت يکسال مالى 
انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء  رئيس 
هيئت مديره به همراه مهر شــرکت و در غياب رئيس هيئت مديره کليه اســناد 
و اوراق بهــادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء نايب رئيس هيئت مديره همراه با 
مهر شــرکت، دارای اعتبار خواهد بود و قراردادهای عادی با امضاء رئيس هيئت 
مديره يا نايب رئيس هيئت مديره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار مى باشند. 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی 
خوشنام راه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۹۹ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۵8۹۲0۲ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱0۱44۱(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/6/1 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک- سفته- بروات و عقود 
اسالمى و قراردادها و اوراق عادی و اداری را هيئت مديره تعيين خواهد نمود و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گرديد. اساسنامه جديد مشتمل بر 26 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد 

و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد.

آگهی تغییرات شرکت میهن راه پاسارگاد با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 46۲۵8۵ و شناسه ملی ۱4004۵008۳۹ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱4۳۷(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/03/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: موارد ذيل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد: دام زنده و فرآورده های خام دامى، نهاده های خوراک دام، ســم و 

واکسن و داروی دامى و تجهيزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت دلفین آبی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۱۹۵۳۷ و شناسه ملی ۱0۱0۱6۳08۷۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱0۱440(


