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صفحه 7
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹7

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۵

دولت هــا برای حفظ ثبــات و امنیت داخلی 
به تاسیس  با دشــمنان خارجی، دست  و مقابله 
سازمانهایی می  زنند که افراد، سازمانهای سیاسی 
موافق و مخالف و سیاستمداران را زیر نظر بگیرند 
و داده  هــای دریافتــی را در مقوله  های امنیتی، 
سیاسی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 
و بازخورد آن را در اختیار مقامات مسئول گذارند 
تا خطر آشوب، بی  ثباتی و طرح های براندازانه را؛ 
ابتدا پیشگیری و سپس خنثی نمایند. رکن اصلی 
در این فرایند، اصول قانون اساسی در هر دولت ـ 
کشوری اســت که با نقض آن، مفهوم اولیه دولت 
)مبنی بر حفاظــت و امنیت( از میان می رود و به 
سازمانی خودسر که برای رسیدن به اهداف خود 
حتی از شــکنجه و قتل نیز ترسی ندارد، تبدیل 
می شود. این مولفه  ها، در طول دوره پهلوی دوم، 
پس از تاسیس ســاواک )1( ، به کرات دیده شده و 
انتشار بعضی از وقایع و اتفاقات چه از ناحیه منابع 
آکادمیک و تحقیقاتی و چه آنانی که مســتقیما 
این تجارب را از سر گذرانیده  اند، به رشته تحریر 
درآمده اســت. حضرت آیت اهلل العظی خامنه ای 
این تجربه را از ساواک دارد و بخش مهمی از این 
مقاله ای که در ســایت »موسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران« منتشر شــده است نیز به توصیف 
فعالیت هــای انقالبی و واکنش ســاواک در برابر 

ایشان می  پردازد.
***

ماهیت ساواک: تولد بعد از کودتا
ســلطنت لرزان پهلوی دوم بعد از نخســت  وزیری 
مصدق و حواشــی برآمده بر آن، شاه را مصمم ساخت 
که تاســیس یک اداره امنیت سیاسی الزم است و این 
ســازمان بعدها با همــکاری اف. بــی. آی )آمریکا(، و 
ســازمان اطالعاتی موساد )اســرائیل(، به نام »ساواک 
)ســازمان اطالعات و امنیت کشــور( در اسفند 1336 
بنا شــد. اطالعات برجا مانده حاکی اســت که در اواخر 
حکومت شــاه، 5000 نفــر نیروی عملیاتی و شــمار 
ناشــناخته  ای خبرچین در این سازمان مشغول فعالیت 
بودند«.)2( هدف از آن نیز »در ماده اول قانون تاســیس 
ســاواک، گردآوری اطالعات برای امنیت کشور و ماده 
دوم آن، تعقیب عملیات جاسوســی از هر ســنخ« بوده 
اســت.)3( این فعالیتها، توســط افراد گوناگونی، در هر 
لباس و منصبی، انجام می  گرفت که اداره سوم، مسئول 
مستقیم رتق و فتق این امور بود. ساواک، که از نه اداره 
تشــکیل شــده بود، چهار رئیس به خود دیده است که 
عبارتند از: تیمور بختیار، حســن پاکــروان، نعمت اهلل 
نصیری و ناصر مقدم که همگی از افســران ارشد نظامی 
و از افراد مورد اعتماد شــاه بودند. ساواک به شناخت و 
دستگیری مخالفان و ناراضیان می پرداخت که این کار، 

به حد افراط انجام می  گرفت.
ساواک و مخالفان

یکی از منتقــدان و مخالفان حکومــت پهلوی که 
بعدها نقش برجســته ای چه قبــل از انقالب و چه بعد 
از آن در عرصه سیاســی ایفا کرد، ســیدعلی حسینی 
خامنه  ای، چهارمیــن فرزند از خانــواده ای روحانی در 
مشهد اســت که اولین بار با »مشاهده منبرهای پرشور 
نــواب صفوی، اولین آتش انگیزه انقالب در وی به وجود 
آمــد«.)4( پس از حوادث خونین مدرســه فیضیه قم در 
دوم فروردیــن 1342 و نزدیکی ماه محرم، امام خمینی 
برای علمای شهرستانها نامه  هایی فرستاد و آنها را دعوت 
کــرد تا در ماه محرم در قیام علیه رژیم شــاه شــرکت 
کنند. ســاواک از ایــن موضوع اطالع یافــت و با توجه 
به مجموع گزارش های رســیده از تحرک روحانیان در 

آســتانه ماه محرم، به تمامی شــعب ساواک اطالع داد: 
»نظر به اینکه از طرف خمینی به تمام طالب و وعاظی 
که برای محرم از قم به شهرســتانها حرکت می  نمایند 
دستور شدید برای تبلیغ و تحریک داده شده است؛ الزم 
اســت در شهرها عناصر محرک را شــناخته و دستگیر 
 نمایند و از پخش هرگونه اعالمیه و عکس خمینی جدا 

جلوگیری شود«.)5(
مبلغان اسالم

بــا وظیفه  ای کــه از طرف امــام خمینی به طالب 
داده شــده بود، آیت اهلل خامنه  ای به شــهر بیرجند ــ 
پایگاه ســنتی و مرکز قدرت اســداهلل علم )نخست  وزیر 
وقت( ــ رفت و ســخنرانی خود را در »مسجد مصلی« 

ایراد نمود. در خالل ســخنرانی حادثه مدرسه فیضیه را 
بازگو کرد و از ســلطه غــرب و چنگالهایی که بر گلوی 
ایران انداخته سخن گفت. در روزهای بعد به ترتیب در 
خانه »سادســی« از معاریف بیرجند، و در شب تاسوعا 
در »حســینیه راغبی« به ســخنرانی پرداخت و به فقر 
و بیچارگــی مردم و اینکــه »من و شــما و روحانیون 
نمی  توانیم ســخنان حق را بگوییم«، از رژیم انتقاد کرد 
و سرانجام گفت: »همه چیز در اختیار یک عده  ای است 
که حقوق مردم را خورده و مردم را به سواری و باربری 
عادت داده  اند«.)6( این ســخنرانی شــهربانی را به لرزه 
درآورد و سبب شد رئیس شهربانی بیرجند، ایشان را به 
سبب دعوت مردم به شورش و قیام مورد بازجویی قرار 
دهد و مراتب را به ریاســت ســاواک در خراسان اطالع 
داد. رئیس ســاواک خراسان )سرتیپ منوچهر هاشمی(، 
نیز آیت اهلل خامنه  ای را به اتهام تحریک و تحریض مردم 

بر علیه امنیت کشور  بازداشت کرد.
مرّوجان اسالم زیر تیغ سانسور

آیت اهلل خامنه ای پس از آزادی از اولین بازداشت، از 
پای ننشست و با فرا رسیدن دیماه 1342 راهی زاهدان 
شــد تا در »مســجد جامع«، حکومت شاهنشاهی را با 
»دین  زدایی هارون  الرشید هم عرض قرار دهد و اشاره کند 
که حکومــت فعلی در ظاهر و باطن معارض با اســالم 

اســت. بعد از ذکر مصیبت،  به جــان آیت  اهلل خمینی و 
آیت  اهلل شــاهرودی دعا کردند و از خدا خواســتند شر 
ظالمین را از ســر مردم اســالم کوتاه کند«.7 ســاواک 
سیســتان و بلوچســتان،  بنابر اوامر دولت در جلســه 
فوق  العاده کمیسیون امنیت اســتان ایشان را به تهران 
اعــزام کردند. این بار زندان »قزل قلعه« را تجربه کرد 8 
که از تجزیه  طلبان »حزب التحریر خوزســتان« تا کهنه 
توده  ای هایی نظیر »گاگیک آوانســیان« در آنجا حضور 
داشتند. ظاهرا »پارادایم انقالب« ورد زبان تمامی افراد 
و گروه های سیاســی ایــران بوداما این انقــالب نیاز به 
روشنگری و ترویج مبانی و اصول راستین اسالم داشت 
که به تدریج به وســیله طالب انقالبی و شــاگردان امام، 

شکوفا می  شــد. پس از این مرحله ایشان برای آشنایی 
جامعه، دســت به ترجمه کتاب »المستقبل لهذالدین«،  
نوشته »سیدقطب« زد که یک مجال نظری برای اسالم 
سیاسی بود. این کتاب توسط انتشارات سپیده، به چاپ 
رسید و توســط ساواک جزو کتابهای مضر شناخته شد 
و ضمن جمع  آوری، دست اندرکاران آن، از جمله آیت اهلل 
خامنه  ای نیز دســتگیر شدند. ایشــان با نگارش مقدمه 
و پاورقی، کــه نقدی بر جامعه حاضر بود، حساســیت 
و عصبانیــت حکومــت را برانگیخت.9 ســپهبد نصیری 
)رئیس وقت ســاواک( با ارسال نامه  ای به وزارت فرهنگ 
و هنــر این کتاب را حاوی مطالب خالف مصلحت اعالم 

کرد و درخواست کرد، از انتشار آن جلوگیری کنند.
منابر و مساجد

عمده فعالیتهایی که در هر دو سوی طیف مخالف، 
چه روحانیون و چه ســاواک، بر آن متمرکز شده بودند 
وعظ در منابر و مســاجد بود که فرصتــی را برای ابراز 
مخالفــت با رژیم، به صورت کنایه و یــا در لفافه، بیان 
می  نمود و امکانی را برای ســازماندهی و همبســتگی 
در قالب تفســیر و تالوت قــرآن، و دیگــر فعالیتهای 
گروهــی ایجــاد می  کرد. همیــن فعالیتهــای مذهبی 
در مســجد امام حســن و کرامت در مشهد، باعث شد 
ســاواک با پرونده  سازی ایشان را به هواداری از منافقین 
 -مجاهدین خلق- متهم ســازد 10 و بازداشــت دوباره را 

تجربه کند.
نتیجه  گیری

پــس از کودتای 28 مرداد،  شــاه بــرای تثبیت و 
استحکام سلطنت، سازمان مخوفی به نام ساواک تاسیس 
کرد تا برای شناســایی مخالفــان فعالیت نماید. یکی از 
گروه های مورد توجه ساواک، روحانیون و شاگردان امام 
خمینی بودند که به عنوان مبلّغ در سرتاســر شــهر و 
مخصوصا در ایام محرم و صفر و رمضان به نقد دســتگاه 
فاســد، ظالم برخاســتند و باکی از محاکمــه و زندان 
نداشــتند، اما گزارشگران و اداره سوم ساواک؛ سلطنت، 
 مصلحت عمومی و تشــویق به قیام را؛ سه خط قرمزی 
می  دانســتند که عدول از آن نابخشــودنی بود. آیت اهلل 
خامنه  ای بارها هر سه خط قرمز را درهم شکست و بارها 

مورد بازجویی، زندان و تبعید قرار گرفت.
____________________
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اگــر قصد برشــمردن دشــمنان منطقــه ای انقالب 
اسالمی را داشته باشیم می توان نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
را به عنوان دو دشــمن اصلی جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه غرب آسیا دانســت زیرا حداقل در طی چند سال 
اخیر از انجام هرگونه اقدام غیرانســانی برای ضربه زدن به 

ملت ایران دریغ نکرده اند.
به طــور مثال اولــی از هرگونه ظرفیت رســانه ای و 
بین المللی حتی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد برای 
گسترش جو ایران هراسی علیه ملت ایران استفاده می کند 
و دومی با تامین مالی تروریسم مسبب وقوع جنایاتی مانند 

حوادث تروریستی مجلس و اهواز شده است.
البته این دشمنی ناشی از افزایش روزافزون قدرت نرم 
و دیپلماســی عمومی کشورمان در سطح منطقه است که 
دشمنان کشورمان از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان 
ســعودی از آن به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند اِعمال 
نفوذ جمهوری اســالمی در منطقه که البته تهدید کننده 
منافع استکباری و استعماری آنهاست یاد می کنند، از این 
رو رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر 
منطقه ای ذیل ایاالت متحده آمریکا همواره تالش کرده اند 
تا با تحمیل فشار و هزینه بر ملت ایران حتی به بهای عبور 
از آرمان فلســطین مانع از افزایــش نفوذ تفکر مقاومت در 

منطقه شوند.
بــا این حال طی ماه های اخیر چرخ روزگار به گونه ای 
رقم خورد که به عقیده بســیاری از تحلیلگران بین المللی 
دیگر نمی توان امیدی به آینده سیاسی نتانیاهو و محمد بن 
سلمان داشت و به زودی احتماال باید شاهد حذف این دو 
چهره ضدایرانی از صحنه سیاست خاورمیانه بود که در ادامه 

مختصرا به چرایی آن خواهیم پرداخت.
محمد بن سلمان ولیعهد جاه طلب سعودی پس از شروع 
فرآیند قدرت گیری در ســاختار سیاسی عربستان هرچند 
با اعمال برخی اصالحات اجتماعی توانســت در ابتدای امر 
در بین اقشار جوان سعودی از محبوبیت مطلوبی برخوردار 
شود اما تشدید فضای امنیتی این کشور و سرکوب آزادی 
بیان و شــروع فرایند حذف منتقدان سیاسی در کنار آغاز 
جنگ پر هزینه یمن و صــرف میلیاردها دالر ذخایر ارزی 
این کشــور در بازار تسلیحات موجب شد تا وی نه تنها در 
عربســتان بلکه در بین افکار عمومی جهان نیز مورد نقد و 
انتقاد جدی قرار گیرد، اما در این بین ماجرای قتل جمال 

خاشقجی روزنامه نگار و فعال سیاسی منتقد را می توان به 
مثابه ضربه مهلک دانســت که پیامدهای آن از جمله رای 
اخیر مجلس سنای آمریکا مبنی بر احراز مسئولیت وی در 
قتل این روزنامه نگار می تواند به زودی منجر به عزل و حذف 

وی از چرخه سیاست در عربستان شود.
اما نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در سطح 
رســانه های جهان به عنوان مهم ترین دشــمن ملت ایران 
شناخته می شود نیز حال و روز بهتری نسبت به بن سلمان 
ندارد و ماجراهایی از جمله شکســت در جنگ دو روزه بر 
علیه غزه و همچنین ناکامــی ارتش این رژیم در مقابله با 
تونل های زیرزمینی مقاومت زمینه فروپاشی کابینه امنیتی 

وی و برگزاری انتخابات زود هنگام را مهیا کرده است.
جالب آنکه ناکارآمدی سیاســی ، اقتصادی و امنیتی 
دولت نتانیاهو به حدی است که رسانه های معروف اسرائیلی 
از جمله یدیعوت اهارنوت )Ynetnews( اخیرا در گزارشی ویژه 
خبر از افزایش مهاجرت معکوس اســرائیلی ها به خارج از 
سرزمین های اشغالی و لغو تابعیت هایشان داده است بطوری 
که بنا بر برخی تحلیل ها ادامه این روند منجر به وقوع بحران 
شدید جمعیتی در اســرائیل خواهد شد که یک پیامد آن 
کاهش پرســنل ارتش رژیم صهیونیستی است و فراخوان 
اخیر ارتش این رژیم برای جذب و اســتخدام شــهروندان 

آلوده به ایدز )HIV( ناشی از این بحران است.
امــا آنچه بیش از همه زمینه را برای حذف نتانیاهو از 
عرصه سیاست رژیم صهیونیستی مهیا کرده است درخواست 
پلیس اســرائیل برای ارجاع پرونده معروف فساد نتانیاهو و 

همسرش به دادستانی کل رژیم صهیونیستی است.
بــر اســاس این پرونــده که بــه »پرونــده 4000« 
معروف اســت بنیامین نتانیاهو و همسرش رسما متهم به 
کالهبرداری و سوءاســتفاده از قدرت شده اند و در صورت 
تایید دادگاه عالوه  بر خلع از قدرت بایستی برای ادامه حیات 

رهسپار زندان های مخوف رژیم صهیونیستی شوند.
با توجه به آنچه بیان شــده می توان انتظار داشت که 
همزمان با ایامی که ملت بزرگ ایران در حال آماده ســازی 
خــود برای برگزاری جشــن بزرگ چهل ســالگی انقالب 
اسالمی است ائتالف عبری-عربی ضد کشورمان با کاهش 
قدرت و حتی حذف این دو مهره ضدایرانی به شدت تضعیف 
و حتی منحل گــردد که در نتیجه آن به فضل الهی بیش 
 از پیش شاهد گســترش انقالب اسالمی در سطح منطقه 

خواهیم بود.

ی  -  عربی ف   عبر ئتال اخ    ا ر کشتی   سو
ب ر چله   انقال نوید کمالی د

ساواک؛  ســوم  اداره  و  گزارشگران 
تشویق  و  عمومی  سلطنت،  مصلحت 
به قیام را؛ سه خط قرمزی می  دانستند 
که عــدول از آن نابخشــودنی بود. 
آیت اهلل خامنه  ای بارها هر ســه خط 
قرمز را درهم شکســت و بارها مورد 

بازجویی، زندان و تبعید قرار گرفت.

سازمان اطالعات و امنیت کشور به روایت آیت اهلل خامنه ای؛

روحانیت مبــــارز 
زیر ذره بین ساواک

سپهبد نصیری )رئیس وقت ساواک( با 
ارسال نامه  ای به وزارت فرهنگ و هنر، 
نوشته  لهذالدین«،   »المستقبل  کتاب 
آیت اهلل  توسط  که  را  »ســیدقطب« 
خامنه ای ترجمه شده بود حاوی مطالب 
خالف مصلحت اعالم کرد و درخواست 

کرد، از انتشار آن جلوگیری کنند.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به 
شــماره ملی 0533450160 با دریافت مبلــغ 4400000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شــماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش ســرمایه به قرار ذیل 
می باشــد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شــماره 
ملــی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴7۶۳۶ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳7۳

آگهی تغییرات شرکت ساچریت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳7۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۸۴7 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: خانم فروزان مصری با کدملی 0050999176 به سمت 

رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل و آقای حســین حمیدیــه با کد ملی 

1286396875 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم الناز حمیدیه 

با کد ملی 0440192625 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 

امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و غیره با امضای 

مدیرعامــل و یا نایب رئیس هیئت مدیــره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم لطیفه امیری حسینی دارای شناسنامه شماره  546  بشرح دادخواست به کالسه 
8/971217 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مسعود شاهپوری به شناســنامه  8  در تاریخ 1317/9/10 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه ذیل:
1- لطیفه امیرحسینی ش ش 546 ت ت 1353/6/3 شماره ملی 5588992083 همسر متوفی

2- محمد شاهپوری ش ش - ت ت 1376/5/21 شماره ملی 3720702030 پسر متوفی
3- ماهان شاهپوری ش ش- ت ت 1387/10/5 شماره ملی 3721422430 پسر متوفی
4- ویدا شاهپوری ش ش- ت ت 1371/12/4 شماره ملی 3720378988 دختر متوفی
5- نسار شاهپوری ش ش- ت ت 1373/9/10 شماره ملی 3720519910 دختر متوفی

به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

5589819849

5588992083

»رونوشت آگهی حصر وراثت«
آقای یداهلل مومنیان دارنده شناســنامه شــماره 340 فرزند علی اکبر از این دادگاه درخواســت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه شــاهورانی در تاریخ 
97/6/11 در مهدی شهر اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است.
1- علی اکبر مومنیان فرزند علی محمد به شــماره شناســنامه 57 همســر متوفی 2- مهین 
مومنیان فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 267 فرزند متوفی 3- فاطمه زهرا مومنیان فرزند 
علی اکبر به شــماره شناسنامه 180 فرزند متوفی 4- فرخنده مومنیان فرزند علی اکبر به شماره 
شناســنامه 91 فرزند متوفی 5- یداهلل مومنیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 340 فرزند 
متوفــی 6- نرگس مومنیان فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 90 فرزند متوفی 7- زهرا 

مومنیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 66 فرزند 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 انتشــار آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه جز ســری و رسمی که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مهدی شهر 
محمد ملک احمدی

مشــخصات محکوم له: رضا بیات فرزند غالمرضا به نشــانی- همدان- شهرستان تویسرکان 
بخش مرکزی تویسرکان روستای سید شهاب منزل شخصی

مشخصات محکوم علیه: محمود نیکوئی به نشانی: تهران یافت آباد چهار راه قهوه خانه خیابان 
برزگر رحیمی- مبل نیکوئی

بموجب درخواســت اجرای حکم مربوط به شــماره پرونده 140/97ح/114ح و شماره دادنامه 
مربوطه 9709978528900321 با رمز 84782 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
هفــده میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه و پنج 

هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
بــرای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگــری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر 
دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر حوزه ۱۱۴ شورای حل اختالف تویسرکان

اجرائیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قنبر مندالو دارای شــماره شناســنامه 408 به شــرح دادخواست به کالسه 
971736/ش3 این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمود مندالو به شناســنامه 270 در تاریخ 95/9/16 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- اروج مندالو فرزند محمود بشناسنامه 3 خوی نسبت پسر متوفی

2- قنبر مندالو فرزند محمود بشناسنامه 408 خوی نسبت پسر متوفی
3- ملک مندالو فرزند محمود بشناسنامه 8 خوی نسبت دختر متوفی

4- سکینه مندالو فرزند محمود بشناسنامه 683 خوی نسبت دختر متوفی
5- فاطمه مندالو فرزند محمود بشناسنامه 2 خوی نسبت دختر متوفی

6- زینت خداویردیلو فرزند علی بشناسنامه 27541 خوی نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

»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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد حسنخانی دارای شماره ملی 5389952669 به شرح دادخواست 
به کالســه یک سیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ســلطان خانم چوبداری به شناسنامه 
494 در تاریــخ 92/10/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی محمد حسنخانی فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 1231 متولد 1342 )پسر متوفی( 2- اکرامعلی 
حسنخانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1230 متولد 1341  )پسر متوفی( 
3- خدیجه حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 992 متولد 1331 
)دختر متوفی( 4- جده حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 1229 

متولد 1340 )دختر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
حسینی 
 قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۶۰۰۴7۲
بدینوســیله به 1- اعظــم طیاری نام پدر: جعفــر تاریخ تولد: 1347/12/1 شــماره ملی: 
1741477972 شــماره شناسنامه: 1741477972 به نشــانی: اراک خ امام خمینی کوچه 
ســعید روبروی مدرســه فرهنگیان کد پســتی 3818154164 بدهکار پرونده کالســه 
9600472 ابالغ می شــود که شــرکت تعاونی کارسازان آینده به اســتناد به سند تعهدی 
102217-92/9/3 شمار جهت وصول مبلغ 80/000/000 ریال)هشتاد میلیون ریال( طبق 
مقررات علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600472 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/1/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند، شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهــی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت. و بجز این آگهی و آگهی 

مزایده در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
 رئیس اجرای اسناد رسمی اراک
م الف519 منصوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم کژال علی پناه دارای شناســنامه شــماره                           به شرح دادخواست به 

کالسه 8/971213 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمدصادق علی پناه به شناسنامه                            درتاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1- شــرافت زندی باغچه مریم ش.ش 697 ت.ت 1333/8/20 شــماره ملی 5588885724 
همســر متوفی 2- علی علی پناه ش.ش 10032 ت.ت 1354/8/9 شماره ملی 3735486616 
پســر متوفی 3- عماد علی پناه ش.ش 86 ت.ت 1357/2/2 شماره ملی 3732389464 پسر 
متوفــی 4- فواد علی پناه ش.ش 850 ت.ت 1358/9/10 شــماره ملی 3732414590 پســر 
متوفی 5- کژال علی پناه ش.ش 1370 ت.ت 1361/3/17 شــماره ملی 3732485366 دختر 

متوفی. به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

1370
3732485366

137
5589158206

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وســیله به آقای حجت اله افشــاری فرزند عزت اله به شماره ملی 
0534124518 به آدرس اراک روســتای مرزیجران روستای قزلیجه 
کدپســتی 3857114113 ابالغ می شــود که بانک ملی شعبه خیابان 
شــهدا اراک به استناد قرارداد 9508797206- 95/3/5 جهت وصول 
مبلغ 103/010/298 ریال تــا تاریخ 97/4/11 به انضمام روزانه مبلغ 
32906 ریال خسارت دیرکرد به بانک ملی شعبه خیابان شهدا و حقوق 
دولتی متعلقه علیه شــما مبادرت به صــدور اجرائیه نموده و پرونده به 
کالسه 9700158 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون 
طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شــناخته 
نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم 
معلوم نیست لذا به اســتناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 7827- 
97/10/2 و مــاده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت 
در روزنامه  کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشــار این  آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب 
می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیــات اجرائی برابر 
مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده، در صورت 

بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
م الف 518 منصوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد حســنخانی دارای شــماره ملی 250 به شــرح دادخواست به 
کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدآقا حسنخانی به شناسنامه 447 در تاریخ 
91/9/15 اقامتــگاه دائمی خود روســتای اردالن بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1 - علی محمد حسنخانی فرزند 

محمد شماره شناسنامه 1231 متولد 1342 )پسر متوفی(
2- اکرامعلی حسنخانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1230 متولد 1341  

)پسر متوفی( 
3- خدیجه حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 992 متولد 1331 

)دختر متوفی( 
4- جده حســنخانی فرزند محمد شماره شناســنامه 1229 متولد 1340 

)دختر متوفی(
5- ســلطان خانم چوبداری فرزند حمداله شــماره شناسنامه 494 متولد 

1306 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
حسینی 
 قاضی شورای حل اختالف آوج

»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

محکوم له: لطیفه وفایی به نشانی:  بیدخون- بلوار خلیج فارس- خ امام علی- خ فرهنگ- جنب 
تاکسی تلفنی فرهنگ منزل حسین وفایی

محکوم علیه: محمد رشید زینت زاده فرزند اله داد به نشانی مجهول المکان
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به محمد رشید زینت زاده که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره 9710427733300107 از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی در 
پرونده کالســه 9409987733300633 به موجب دادنامه شــماره 9409977733301230 مورخ 
94/7/15 صادره از شــعبه اول محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست )94/4/13( لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی. پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان نیم عشــر حق اجــرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد 
اجرائیــه صادره یک نوبت در اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه یک 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه- زینب شهریاری

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- بلوار سیراف- جنب دانشگاه پیام نور

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالســه 342/79 اجرای حقوقی محکوم علیه آقای عبدالنبی حمزه نیا محکوم هست به فروش و در حق آقایان 
محمد خســروی و صحنعلــی روزبهی بابادی با توجه به اینکــه در این خصوص دارای منزلی به شــماره 108 فرعی از 7 و 8 
بخش 5 شوشتر به نشانی: شعیبیه، روستای حمزه، منزل عبدالنبی حمزه نیا که توسط کارشناس رسمی قیمت پایه آن به ترتیب 
276/564/000 ریال ارزیابی گردیده در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 از ساعت 9 الی 10 ازطریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
عمومی و انقالب شوشتر در محل اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری شوشتر به فروش خواهد رسید. متقاضیان می توانند 
در جلسه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق حضور یابند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی به 
فروش خواهد رسید از برنده مزایده ده درصد قیمت مزایده اخذ خواهد شد و الباقی باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز 

گردد. داوطلبان می توانند درصورت تمایل جهت بازدید سه روز قبل از مزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
موسایی فر 
 مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شوشتر


