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 غروب 17 دی 56 در پی انتشار مقاله موهن » استعمار سرخ و سیاه« در روزنامه 
اطالعات، جوانان و طاّلب وقتی با اهانت به حّجت مسلمانی خود »خمینی« مواجه 
شدند، چنان برآشفتند که بی محابا در مسجد اعظم و صحن مطّهرحرم حضرت 
معصومه )س( در حضــور انبوه زائران روزنامه هّتــاک اطالعات را پاره کردند.

 تکــرار واژه خمینی برای شــاه 
بود  دردناک  کابوســی  منزله  به 
و انتشــار اخبار  مجالس ترحیم 
آقا ســید مصطفی و تکرار مداوم 
سراســر  در  خمینی  امــام  نام 
کشور، شــاه  را هراسان ساخت.

طالب و جوانان مســلمان در فضــای اختناق آمیز دوران 
طاغوت، علی رغم بازداشت و زندان به مبادله و مطالعه کتاب 
و جزوه وکاســت درس و سخنرانی شاگردان و نظریه پردازان 
مکتب فکری حضرت امام خمینی پرداخته، در مسیر ارتقای 
شناخت معارف و مبانی نظری و اندیشه سیاسی اسالم ناب و 
استحکام اعتقادی خویش، هّمت گماشته، خود را برای انجام 
تکلیــف الهی مهّیا می کردند. حضرت امام خمینی، از طریق 
شبکه شــاگردان انقالبی خویش در شهرهای مختلف کشور 
و در نجف اشــرف، به تبیین معارف و اصول و اهداف انقالب 
اســالمی و هدایت پیروان خویش مشغول بودند که صبح روز 
اول آبان 56 با پیکر بی جان آیت اهلل سید مصطفی؛ فرزند عالم 
و وارســته خود مواجه شدند. موجی از ابراز همدردی با رهبر 
تبعیدی سراسر ایران را فراگرفت و انبوه طرفداران ایشان، در 

ادعــاي  ســناریوي  ج( 
دروغین حملــه مأمورین به 
دفتر پیگیــري امور زندانیان 
و خروج اسناد از دفتر توسط 

مأمورین:
در اواسط شــهریور سال 
جاري، خبري مبني بر حمله 
دفتر  به  مأموران حکومتــي 
پیگیــري امــور زندانیان در 
بسیاري از سایت هاي اینترنتي 
و شبکه هاي ماهواره اي بیگانه 
انقالب منتشر گردید.  و ضد 
در این اخبار اعالم گردید که 
مأموران کلیه اسناد و مدارك 
و  به آســیب دیدگان  مربوط 
کشته شدگان را از دفتر خارج 
ادعاي  این  طــرح  نموده اند. 
دروغین به دنبال سناریوهاي 
قبلي دفتر پیگیري )لیســت 
72 نفر کشته و دفن مخفیانه 
این  کشته شــدگان(  اجساد 
تحلیــل را تقویــت نمود که 
نظام بــا جمع آوري اســناد 
و مــدارك مربــوط بــه این 
موضــوع و همچنین اســناد 
مرتبــط با مســئله تجاوز و 
بازداشت شدگان  جنسي  آزار 
)طــرح همزمــان ایــن ادعا 
توســط مهدي کروبي( قصد 
دارد بر وقایع حوادث پس از 
و  گذاشته  سرپوش  انتخابات 
اسناد موجود را معدوم نماید. 

در همین رابطه مســئولین و 
متولیان دفتر پیگیري مبادرت 
به صدور بیانیه مي نمایند، در 
این بیانیه آمده اســت )متن 

کامل بیانیه(:
»احترامــاً به اســتحضار 
عالي مي رساند، مورخ یکشنبه 
 :10 ساعت  حدود   88/6/15
16، عــده اي بــدون رعایت 

ضوابــط قانوني، بــدون ارائه 
مــدرك شناســایي و تنها با 
اســتناد به یك برگ توقیف 
ورود،  دربردارنــده حکم  که 
شکستن درب، توقیف اموال، 
بازداشت اشــخاص و حتــي 
تیراندازي در صورت مقاومت 
بوده است، وارد دفتر کمیته 
پیگیــري شــده و بــا وجود 
درخواست مسئول دفتر براي 
ارائه کارت شناسایي از ارائه آن 
امتناع نموده و مدعي شدند که 
از سوي دادستاني  حکم شان 
صادر شــده اســت و سپس 
مبادرت به ضبط پرونده هاي 
صورت برداري  بدون  موجود، 
و ارائه صورت جلسه نموده اند. 
الزم به ذکر اســت، بیش از 
نام، نام  صد پرونده، شــامل 
خانوادگي، آدرس، تلفن، پست 
الکترونیك، شماره شناسنامه، 
شماره ملي و سایر اطالعات 
به  مراجعه کنندگان  شخصي 
کمیته پیگیري امور زندانیان 
نیروهاي  توســط  انتخابات، 
است،  ناشناس ضبط شــده 

و بــه ایــن ترتیــب امنیت 
مراجعه کنندگان که شــامل 
طیف گسترده اي از شهروندان 
مي باشند به خطر افتاده است. 
همچنین در پرونده هر یك از 
این افراد خالصه اي از آنچه بر 
آنها رفته اســت، شامل شیوه 
نگهداري،  محل  بازداشــت، 
شــیوه شــکنجه و احیاناً نام 

افرادي که مبادرت به شکنجه 
کرده اند که در برخي از موارد از 
افرادي شاخص مثل بازپرسان 
دادگاه امنیت، و برخي دیگر 
ثبت گردیده که متأسفانه هم 
اینك ضبط شده است. با توجه 
به وظیفه وکال در حفظ اسرار 
شخصي موکلین، و با تأکید بر 
همگي  پرونده ها،  این  این که 
مربــوط به بخــش حقوقي 
کمیته پیگیري زندانیان بعد 
از انتخابات مي باشد که توسط 
وکالي پایه یك دادگســتري 
مي گیرد،  قرار  پیگیري  مورد 
تأکید مي شــود این اقدامات 
با اظهــارات مقامات مختلف، 
مبني بر تضمین امنیت افرادي 
که تحت شکنجه قرار گرفته اند 
مغایرت دارد و هم اینك امنیت 
این افراد، در خطر مي باشد«.

کمیته پیگیري امور 
زندانیان انتخابات

متهم درخصوص طرح این 
ادعاي دروغین اقرار داشته:

»... بعــد از اینکــه قضیه 
ســعیده پورآقایي هم به آن 
ترتیب صورت گرفت، تصمیم 
گرفتــم دفتــر را بــا گفتن 
جمع آوري شدن اسناد توسط 
به طور کلي  ناشناس،  عده اي 
به فعالیت دفتر خاتمه بدهم 
چون حالم از شرایط به وجود 
آمــده به هم خــورده بود...«. 

)جلسه هفتم(
وي در ادامه بیان داشــته 

است:
»... وقتي من از دفتر خارج 
شــدم دفتر باز بــود و همه 
بودنــد ولي وقتي آمدم دیدم 
همــه رفته اند و درب بســته 

اســت اصاًل فکر اعالم چنین 
مسئله اي از همین جا شکل 
گرفــت، اول فکــر کردم که 
واقعاً به دفتر حمله شده چون 
دفتر هیچ وقت ساعت 2 بسته 
تا ساعت  نمي شد. ما معموالً 
7 در دفتر حضور داشــتیم. 
بسته،  درب  با  مواجه شــدن 
اول این تصور را به ذهنم زد. 
وقتي دیدم درب پلمپ نیست 
از همان جا زنگ زدم به آقاي 
الویري که دفتر تعطیل شده 
اســت و به آقاي بهشتي هم 

گفتم...«.
متهم در ابتداي تحقیقات 
با ادعــاي دروغیــن معدوم 
نمودن اســناد دفتر پیگیري 
قصد پنهان نمودن این اسناد 
را داشــته، وي در این رابطه 

اظهار نموده:
»... بخشــي از اســناد را 
معدوم کردم، پس از تعطیلي 
دفتر، البته ممکن است بخشي 
از آنها که کپي شده در اختیار 
وکالي دفتر و آقاي بهشتي و 

الویري باشد...«
در ادامه تحقیقات، متهم 
به محل اختفاي اســناد یاد 
شــده که در منزل احدي از 
دوستان ایشان بوده اقرار و با 
هماهنگي صاحب منزل اسناد 
این  مربوطه کشف مي گردد. 
اسناد شامل اسامي و اظهارات 
تعدادي از آســیب دیدگان و 
بازداشت شدگان حوادث پس 
از انتخابات مي باشد که طرح 
و انتشــار هدفمند هر یك از 
آنها در فضاي رسانه اي تبعات 
منفي تبلیغاتي براي نظام به 

دنبال خواهد داشت.

بعــد از اينکــه قضیه ســعیده پورآقايــي هم بــه آن ترتیب 
صورت گرفــت، تصمیــم گرفتم بــا گفتن جمع آوري شــدن 
اســناد توســط عده اي ناشــناس، بــه فعالیت دفتــر خاتمه 
بدهم چــون حالم از شــرايط به وجود آمده به هم خــورده بود.

مقیســه در ابتداي تحقیقــات با ادعاي 
دروغین معدوم نمودن اسناد دفتر پیگیري 
قصد پنهان نمودن اين اسناد را داشته است.

طوفان در جزیره ثبات آمریکا
   مروری کوتاه بر زمینه های شکل گیری حماسه1۹ دی1۳56 - بخش دوم

حالم از آن شرایط به هم خورده بود
مقیسه در واکنش به انبوه ادعاهای دروغین مطرح شده توسط دفتر پی گیری زندانیان:

تمامی اقشار مردم قم، دهان به دهان منتشر شد. حّتی طاّلب 
پرجنب و جوشــی که با ورزش هــای رزمی و پیاده روی وکوه 
نوردی، از چابکی و آمادگی بدنی برخوردار بودند و غالبا دارای 
پرونده و سابقه بازداشت بودند مثال و در چنین مواقعی پس از 
سردادن شعار علیه شاه، با شیوه   بزن در رو، آسایش مأموران 
شهربانی و ساواك را ســلب می کردند؛ علی رغم دستیابی به 

12   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

حمل پالکارد درخواست آزادی زندانیان سیاسی و شعار »اهلل 
اکبر« به دفاع ازکرامت انسانی و اسالمی زن ایرانی برخاستند 
و اّدعای »حقوق بشــر« کارتر و »آزادی زن« مّدعایی شاه را 

به چالش کشیدند.
7 روز پس از بزم شومی که اهریمنیان به سالمتی یکدیگر 
جام بر جام زدند و براثر نشئه توّهم زا، کارتر سرخوش ازرؤیای 
جزیرة ثبات، آرزوهای دور ودراز ِغارت درسر می پروراند و شاه 
سرمسِت غرور و قدرت، در صدد برآمد با اتّکا به قدرت تحکیم 
یافته از لطف ارباب، با اســائه ادب به حضرت امام در جراید، 
تحکیم قدرت خود را به رخ امام و مردم کشــد و عقده گشائی 
کند. غروب 17 دی 56 در پی انتشار مقاله موهن » استعمار سرخ 
و سیاه« در روزنامه اطالعات، جوانان و طاّلب وقتی با اهانت به 
حّجت مسلمانی خود »خمینی« مواجه شدند، چنان برآشفتند 

که بی محابا در مســجد اعظم و صحــن مطّهرحرم حضرت 
معصومه )س( در حضور انبوه زائران روزنامه هّتاك اطالعات را 
پاره کرده، با طنین فریادخمینی خمینی خدانگهدار تو، بمیرد 
بمیرد دشمن خونخوار تو، عزم قاطع خود را برای تعطیل نمودن 
درس و تدریس و َمدرس و بحث و مباحثه درحوزه علمّیه قم 
و حرکت توأم با سکوت به سمت بیوت مراجع؛ به منظور ادای 
احترام به امام خمینی و پشــیمان نمودن شــاه از یاوه گوئی، 
اعالم  و با فوریّت فوق تصّور، مراجع عظام و مدّرسین محترم 
حوزه را از تصمیم خود مّطلع کردند. خبر »راهپیمائی سکوت« 
به ســمت بیوت مراجع، به نحو شگفتی از اوائل شب در بین 

سوگواری مرحوم آقامصطفی پس از شنیدن نام امام خمینی، 
با فرستادن صلوات های مکّرر، مجلس را از شور انقالبی آکنده 
می ســاختند و در پایان مراسم، با سردادن شعار، شّدت عالقه 
خود را ابراز می کردند. تکرار واژه خمینی برای شــاه به منزله 
کابوســی دردناك بود و انتشار اخبار  مجالس ترحیم آقا سید 
مصطفی و تکرار مداوم نام امام خمینی در سراسر کشور، شاه  
را هراسان ساخت. از یك سو شعار حقوق بشرکارتر و پز فضای 
بازسیاسی در ایران، اختیار واکنش در برابر خروش مردم را از 
شــاه سلب کرده بود و از سوی دیگر، وحشت از خیزش نسل 
گهواره های 15 خرداد، که افکارشــان از مکتب امام خمینی 
الهام یافته، شــخصّیت وجودی شان از مطالعه  کتب و ارتباط 
با فرهیختگانی چون اســتاد مطّهری، آیت ا هلل بهشتی، آیت اهلل 
خامنه ای، دکترشریعتی، محّمد رضا حکیمی، جالل آل احمد، 
جالل الدین فارسی و متفّکران همسو با انقالب اسالمی، شکل 
گرفته بود و برای نقش آفرینی در بزنگاه های مهّم نهضت اسالمی 
و درگیری با رژیم ستمشاهی خود را مهّیا ساخته بودند، در22 
آبان 56  شــاه را عازم آمریکا ساخت. محافل اقتصادی آمریکا 
وکارتل های بزرگ پرداخت کننده  هزینه های تبلیغاتی جیمی 
کارتــر رئیس جمهور وقت آمریکا، وی را تحت فشــار قرداده 
بودند تا از وابستگان آمریکا در اوپك بخواهد از افزایش قیمت 
نفت جلوگیری کنند. شــاه در 25 آبان درکاخ سفید، قبل از 
ضیافت شام در کنفرانس مطبوعاتی، مخالفت خود را با هرگونه 
افزایش قیمت نفت اعالم کرد و در قبال آن، فشار ایجاد فضای 
باز سیاسی و رعایت حقوق بشرکاهش یافت و در 9 دیماه 56، 
کارتر برای تحکیم موقعّیت شاه وارد ایران شد و به وی احساس 
قدرت را القا کرد. کارتر در بزم اهریمنی نیاوران، سرمســتانه 
گفت: »ایران تحت رهبری عالی شاه جزیره ثبات وآرامش، در 
یکی از طوفانی ترین مناطق جهان اســت.« براساس داده های 
ساواك و ارزیابی های سازمان های جاسوسی، پیش بینی می شد؛ 
ایران تا سال های طوالنی »جزیره ثبات« و عرصه تاخت و تاز 
و غارت گاه انرژی و پایگاه جاسوسی آمریکائی ها علیه شوروی 

و حیاط خلوت کفتارهای اسرائیل است.
7 روز پس از یاوه ســرایی کارتر، زنان مشهدی پیرو امام 
خمینی، در روز17 دی 56 ؛ سالروز کشف حجاب رضا شاه، با 

تصويری از ضیافت شام محمدرضا پهلوی به مناسبت حضور جیمی کارتر در ايران دی ماه 1۳56؛ 
کارتر در اين ضیافت ايران را جزيره ثباتی در طوفان منطقه خواند

کوکتل مولوتف های انفجاری پرقدرت بدون فتیله،که به محض 
برخورد به هدف منفجر می شد، هیچ دّکه پلیس و بانکی را به 
آتش نکشیده، حّتی از هدف قراردادن شعبه حزب رستاخیزکه 
فقط دو نگهبان داشــت و به آتش کشیدن آن موجب تقویت 
روحیه مردم می گشــت، خودداری ورزیدند و تحت تأثیر یك 
کشش درونی، به صورت شگفتی مّتفقاً به سمت راهکار واحدی 
می رفتند و هیچ تدبیری به جز » راهپیمائی سکوت « به سوی 
بیت مراجع را برنمی تافتند. آنان که درآن شرایط خاص، خود 
را مخاطب »اَِعُظُکم بِواِحَده اَن تَُقوموا لِللّه« و برگزیده »َوجاِهُدوا 
فِی اهللِ َحَقّ ِجهاِده ُهَو اجَتباُکم « تشخیص می دادند، مصداق 

محسن حسینی نهوجی

» اِذا ُدُعواِ الَی اهللِ َو َرُســولِهِ لَیحُکَم بَیَنُهم اَن یَُقولُوا َســِمعنا َو 
اََطعنا«  قرارگرفتند و خدا راه های خود را به آنان نشان داد. » 

َو اّلَذیَن جاَهُدوا فینا لََنهِدیََنُّهم ُسُبلَنا«
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت  
حضرات آیات و مدّرسین محترم، وحید خراسانی، سبحانی، 
مکارم، یزدی، مؤمن، طاهری خّرم آبادی، مشکینی، محمدی 
گیالنی، که تحت سیطره یك اراده غیبی، وسیله اجرای مشّیت 
الهی بودند، نیمه شــب 17دی 56  با پیگیری آقای موسوی 
تبریزی، به تکاپو افتادند و در جلسه بیت آیت اهلل نوری حضور 
یافتنــد. برخی از آیات با تعطیل کردن درس ها چندان موافق 
نبوده، ترجیح می دادند علما و اســاتید حوزه در پایان دروس 
خود، ضمن دفاع از شخصّیت و جایگاه امام خمینی، به تهّیه و 

چاپ مقالة کذائی اعتراض کنند. برخی از آیات نیز که با مراجعه 
برخی از طاّلب درجریان تصمیم قطعی طالب قرار گرفته بودند، 
پیشنهاد تعطیل کردن کلّیه دروس در روز 18 دی و حمایت 
اســاتید از امام خمینی و بیان اعتراض به انتشار مقاله موهن 
در پایان درس ها در روز 19دی را مطرح کرده بودند. به نقل 
از آقای موســوی تبریزی؛ با تصویب پیشنهاد دّوم، چندتن از 
حاضران عهده دار مّطلع نمودن حضرات آیات گلپایگانی، نجفی 

مرعشی و شریعتمداری شده بودند.
محاسن تدبیر »راهپیمائی سکوت« 

 ـ در شرایطی که 7 روز پیش کارتر داعیه دار حقوق بشر، 
ایران را جزیرة ثبات نامید و شــاه نیز مّدعی ایجاد فضای باز 
سیاسی بود، رژیم در مقابل » راهپیمائی سکوت« بدون هرگونه 
پالکارد و عکس، دستاویز نداشت و در مقابل عمل انجام شده 
قرار می گرفت و تا زمان به دســت نیــاوردن بهانه، مجبور به 

تحّمل آن بود.
 ـ با حضور بدون شــعار در بیوت مراجع، رژیم برای تحت 

فشار قراردادن مراجع بهانه ای نداشت.
ـ مقلّــدان هر مرجع با مشــاهده مســالمت آمیز بودن 
راهپیمائی، ترغیب به حضور در بیت مرجع تقلید خود می شدند 
و بدیــن ترتیب پس از هر بیت، جمعّیت راهپیمایان افزون تر 

از بیت قبلی می شد.
ـ مراجعی که برای حفظ حوزه و جان مردم، خواهان بهانه 
ندادن به دســت رژیم بودند، با مشــاهده مسالمت آمیز بودن 
راهپیمائــی وعدم تعّرض دژخیمان، بــا تجّمع در بیوت خود 
مخالفت نکرده، بستر توسعه جنبش سکوت را فراهم می کردند.
ـ راهپیمائی سکوت، مناسبتی با فضای باز و آزادی سیاسی 
نداشت و بستن دهان و سکوت در جامعه ای که استبداد، آن را 
فضای باز سیاسی می نامد، دارای پیام پارادوکسی بودکه بازتاب 

تبلیغاتی مطلوبی برای رژیم نداشت.
ـ افزایش مستمر جمعّیت راهپیمائی سکوت، موجب تسّری 
این حرکت به سایر شهرستان ها و مشارکت مقلّدین مراجع در 

این جنبش می گشت. 
ـ این حرکت به منزله حمایت از امام و مخالفت با شاه، و 

موجب پیشبرد اهداف نهضت بود.

صفحه 6
شنبه 22 دی ۱۳۹۷

5 جمادی االول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹8

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیــر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 

از جملــه واردات و صادرات، انجام امــور بازرگانی، راه اندازی کارخانه، 

ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های آزمایشگاهی، 

مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، راه اندازی آزمایشگاه و 

انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف شرکت مفید باشد. درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران 

- بخش مرکزی - شــهر تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر 

چمران - کوچه الدن - پالك 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 

1441674191 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 

1000/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یك از شرکا خانم 

مهرناز آجورلو به شــماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشــرکه خانم الهام آرام به شــماره ملــی 0073518506 

دارنده 5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهرناز 

آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود خانم الهام 

آرام به شــماره ملی 0073518506 و به ســمت رئیس هیئت مدیره 

به مــدت نامحدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و 

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/25 به شماره ثبت 5۳2۷۹5 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۹5۹8۰ 

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

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره از هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان

1. آقای عبدالحســین مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 5185 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1988086566 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پالک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است. 
2. آقای سعید مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 19403 صادره از دشت آزادگان به شماره 
ملی 1987643585 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت دوازده هکتار معادل 
یکصدوبیســت هزار مترمربع در قسمتی از پالک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری شده که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی بنام 

متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
3. آقای محمدسعید مشــعلی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 1156 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1989769365 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پالک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود درصورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 97/10/6              تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین 
5/2483م/الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شماره 139760317001003442-97/9/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای علی دغاغله فرزند عزیز به شماره شناسنامه 2380 صادره از اهواز به شماره ملی 175132655 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/40 مترمربع در قسمتی از پالک 7 بخش 8 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از آقای عزیز دغاغله 
)مالک رسمی( که طی ارائه قولنامه عادی بنام متقاضی انتقال یافته محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 97/10/6                تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 5/2479م/الف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000454-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره 
از آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 8141/55 متر مربع واقع 
در روستای دشــتک پالک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 92/11/23-25078 
دفتر خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000456-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره از 
آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 10766/47 متر مربع واقع در 
روستای دشتک پالک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک رسمی 
آقای اســداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 25078-92/11/23 دفتر 
خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به اســتناد پرونده کالسه 971089 احکام حقوقی محکوم 
علیه شــرکت گازرســانی به مدیرعاملی آقای سرگلزایی 
محکوم اســت بــه تخلیه یک بــاب مغــازه و پرداخت 
18/000/000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 1/417/000 
ریال بابت هزینه دادرسی با توجه به اجرای دستور تخلیه و 
عدم حضور خوانده، پس از تحویل مغازه اموال داخل ملک 
نیــز وفق ماده 45 قانون اجــرای احکام مدنی به خواهان 

تحویل گردید.
با توجه به عدم پرداخت محکوم به توســط محکوم علیه، 
محکوم له جهت اســتیفای حقــوق خود بــدوا تقاضای 
کارشناسی و مزایده اموال منقول را نموده لذا وفق ماده 45 
قانون اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود و پس 
از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
به شــرح ذیل 196 قلم کاال به ارزش 2/450/000 تومان 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
1- تابلو سردرب 20/000 تومان 2- سیستم رایانه شامل 
کیس و مانیور و بلندگو 300/000 تومان 3- یک دستگاه 
جوشــکاری 600/000 تومان 4- دو عدد میز کار فرسوده 
200/000 تومان 5- ســه عدد صندلــی 60/000 تومان 
6- لوازم روی میز لوازم تحریر فرســوده 50/000 تومان 
7- گوشــی نوکیا m2 فرسوده فاقد سیم کارت 100/000 
تومان 8- چای ساز فرسوده 30/000 تومان 9- میز عسلی 
شیشه ای 50/000 تومان 10- مقداری نبتون و کاغذ فاقد 
قیمت 11- چند تیکه لوله 40/000 تومان 12- دســتگاه 
پمپ باد کوچک 300/000 تومان 13- مقداری وســایل 
فرسوده لوله و شیلنگ 30/000 تومان 14- فرقون کهنه 
50/000 تومان 15- صندوق وسایل و ابزار 70/000 تومان 
16- یک تانکر پالستیکی کوچک 150/000 تومان 17- 
یک دســتگاه لوله خم کن 400/000 تومان 18- مقداری 
فاکتور و کاغذ فاقد قیمــت 19- تابلوی کمک های اولیه 

خالی فاقد قیمت
با عنایت به موارد فوق در تاریخ 1397/11/10 از ساعت 9  
الی 11 در محل دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع شــماره 
3 شــورای حل اختالف زاهدان با حضور نماینده محترم 
دادستان و محکوم له مزایده گذاشــته خواهد شد، مزایده 
از قیمتی که ارزیاب تعیین نموده شــروع و خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد مبلغ 
بــه مزایده فی المجلس و الباقی ظــرف مدت یک ماه در 
راســتای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی اخذ خواهد 
شد، چنانچه برنده مزایده ظرف یک ماه کل مبلغ مزایده را 
به حساب سپرده دادگستری واریز ننماید 10 درصد مزایده 
پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت 
تشــریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شــد به استناد ماده 
131 قانــون اجرای احکام مدنــی در صورت نبود خریدار 
طلبــکار نیز می توانــد در قبال طلب خــود از اموال مورد 

مزایده قبول نماید.
سلطانی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی 
مجتمع شماره ۳ شوراهای حل اختالف زاهدان

م الف 2008

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000455-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره 
از آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 7335/04 متر مربع واقع 
در روستای دشــتک پالک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 92/11/23-25078 
دفتر خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای رضا ماکنالی فرزند کرم

خواهان خانم زهرا میرچناری فرزند محمدهادی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای رضا ماکنالی فرزند کرم به خواسته گواهی عدم 
امکان سازش به درخواست زوجه )به لحاظ عسر و حرج( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986420301293 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/16 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک 
مهرپیما

آگهی تغییرات شرکت بولود سفید سهامی خاص 
به شماره ثبت 225۰ و شناسه ملی ۱۰22۰۰5۴۹8۰ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- آقای غالمحســین غنی دل یورقانلو)2752611498( بعنوان 
عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدرحیم بدرمیران کوه کمر 
)2751089641( بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شــهرام راد 
اصــل )2830725182( بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال تعیین 
و انتخاب شــدند. 2- امضای کلیه اســناد مالی، چک ها، قراردادها و اسناد 
تعهــدآور و کلیه اوراق عــادی و اداری به تنهایی بــا رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 
شناسه نوبت چاپ: 365204                             شناسه آگهی: )337523(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان هواشناسی ارومیه  
شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۱۹8 و شناسه ملی ۱۰22۰۱۱۳۳26
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/4 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 338789                                             شناسه نوبت چاپ: 360505

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته اداره خاک شناسی 
و حاصلخیزی خاک ارومیه به شماره ثبت ۷65 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳268522

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/8/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ترازنامه و سایر صورت های مالی ســال 96 تصویب شد. 2- مجید صداقت پیشه به شماره ملی 
2750388074 به ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه همایونی فر به شماره ملی 2755636793 به سمت 

بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: )339955(                                                                شناسه نوبت چاپ: 367717

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عارف روضان پور
خواهان خانم فاطمه روضان پور فرزند عارف با وکالت حســن مریدی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
آقای عارف روضان پور به خواســته اذن در ازدواج مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالســه 9709986420301374 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت 
رســیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک- مهرپیما

نظر به اینکه نســبت به ششــدانگ پالک 9/5024 ســند مالکیت به نام 
صفی اله طاهری صادر و تســلیم گردیده و پــالک مذکور تفکیک طبقاتی 
شــده و کلیه فروعات به غیر از پــالک 8275 فرعی به غیر منتقل و منجر 
به صدور سند مالکیت شــده و پالک های 8275 و 8283 برابر نامه دادگاه 
به غیر منتقل خواهد شــد و دستور صدور سند مالکیت به نام وراث صفی اله 
طاهری صادر شــده است لذا بدین وســیله به وراث مذکور ابالغ می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به تسلیم ســند مالکیت اولیه به این اداره جهت 
ابطال اقدام نمایند در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت اولیه ابطال 

علی زیوری حبیبیو اسناد جدید صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ 
شهرستان همدان

آگهی ابالغ تسلیم سند مالکیت

۳8۳۹ م الف

دفتر شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان کبودرآهنگ 
الهی منش

نظر به اینکه یک دستگاه خودرو تویوتا وانت تانکر 
fj75 فاقد پالک به شماره موتور 0111473 با ظن 
به قاچاق توقیف گردیده اســت لذا اخطار می گردد 
مالک خودرو ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهی جهت ارائه دفاعیات در شــعبه اول تعزیرات 
حکومتی شهرســتان کبودرآهنگ حضور یافته و 
پیگیری نماید در غیر این صورت نســبت به ضبط 

خودرو و اعمال مجازات اقدام خواهد شد.

احضاریه تعزیرات حکومتی


