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  پوپ و آمریکاییها، آغاز غارت آثار باستاني ایران 

اکنون تاریخ دریافته است که عالقه پوپ به هنر و میراث فرهنگی 
ایران خالی از منافع نامشروع مادی نبوده است. پس از فعالیت او در 

ایران ثروت و اموالش چند ده برابر شد! 
بعد از لغو معاهده 1900 که امتیاز کاوش های باستانی در ایران 
را به کلی در اختیار فرانس��ه قرار می داد، تالش های آمریکاییها از 
جمله پوپ و عوامل داخلی آنها در ایران برای تصویب قانونی جایگزین 
ش��روع ش��د. نتیجه این تالش ها تصویب قانونی بود که موزه های 
آمریکایی را قادر می س��اخت انبوه آثار باستانی ذی قیمت ایرانی را 
به دس��ت آورده و از ایران خارج کنند و در ازای آن هزینه ی نسبتاً 
ناچیزی پرداخت کنند. این قانون که تحت عنوان »قانون حفظ آثار 
ملی «توسط آرتور اپهام پوپ، آندره گدار مدیر فرانسوی آثار باستانی 
ایران و ارنست هرتسفلد استاد زبانهای باستانی ایران که در استخدام 
دولت ایران بود، نوشته شد و توسط وزیر معارف یحیی خان قراگوزلو 
مورد بررس��ی قرار گرفت،  در 30 نوامبر 1930 به تصویب مجلس 
رسید، کاماًل غیر قانونی و فاقد مشروعیت بود و بدون کمک رضا شاه 
و عوامل او مانند فروغی امکان پذیر نبود. چنانچه هارت وزیر مختار 
آمری��کا در ای��ران در گزارش های خ��ود از تالش ها و حمایت های 
فروغی29 یاد می کند و حمایت های او را تعیین کننده می داند. او 
مدعی اس��ت که فروغی حتی متن فرانسوی پیش نویس را به زبان 

فارسی ترجمه کرده است:
 » فروغی با سعه صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه 
پیش نویس قانون و ترجمه  آن به فارس��ی اختصاص داده اس��ت. 
ام.گدار مدیر فرانسوِی آثار باستانی ایران  در مورد جزئیات قانون با 
وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی دلس��وز ارزیابی 

کرد.«30 
مواردی از این قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقی است، 
نوعی خیانت به کشور و مردم محسوب می شود و به خروج آثاری که 
متعلق به مردم ایران و تاریخ آنها است رسمیت می بخشد؛ به طور 
مثال ماده هشت این قانون اصل تقسیم یافته ها را در بر می گیرد: 
» در روند عملیات کاوش های باس��تان شناس��ی کشفیاتی که 
نتیجه  عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باش��د، به خود دولت 

سالم گرگ
 بی طمع نیست!؟

* بعد از لغو معاهده 1900 که امتیاز کاوش های باستانی در ایران را به کلی در اختیار 
فرانسه قرار می داد، تالش های آمریکاییها از جمله پوپ و عوامل داخلی آنها در 

ایران برای تصویب قانونی جایگزین شروع شد. نتیجه این تالش ها تصویب قانونی 
بود که موزه های آمریکایی را قادر می ساخت انبوه آثار باستانی ذی قیمت ایرانی را 

به دست آورده و از ایران خارج کنند.

* اکنون تاریخ دریافته است که عالقه 
پوپ به هنر و میراث فرهنگی ایران 
خالی از منافع نامشروع مادی نبوده 

است. پس از فعالیت او در ایران ثروت 
و اموالش چند ده برابر شد! 

باستانی کشف نشده دارایی قطعی دولت محسوب می شد.
بع��د از تصویب این قانون راه ورود موزه های آمریکایی به ایران 
برای گرفتن امتیاز های باس��تان شناسی باز شد. اولین تقاضا برای 
کاوش های باستان شناسی سه روز پس از تصویب قانون جدید در 
تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا داده 
شد. بعد از مدتی فردی به نام دکتر اف اشمیت به عنوان نماینده این 
گروه باس��تان شناسی در ایران انتخاب شد. او در مدت حضور خود 
در ایران به عنوان نماینده  موزه دانشگاه پنسیلوانیا اشیاء گرانبهای 
بسیاری را از کشور خارج کرد و با خلق و خوی هیتلری خود موجب 

آزار و اذیت بسیاری از کارگران ایرانی و مردم ایران شد.
در این میان آرتور پوپ هم با هیئت های آمریکایی در کشف و 
تاراج میراث فرهنگی ایران همکاری می کرد و هم خود گروه ویژه ای 
برای این کار داشت. فعالیت های او در سال 1938/1317 میالدی 

به نواحی چال ترخان ری نیز رسیده بود.33
برخ��ی از مطبوعات ای��ران با وجود هراس از اس��تبداد خونین 

رضاش��اه با درج مقاالتی به غارت میراث  فرهنگی کش��ور اعتراض 
کردند. آمریکایی ها چنان این اعتراض های مطبوعاتی را که نشانه ای 
از افکار عمومی مردم بود مهم ارزیابی نمودند که در اس��ناد رسمی 
خود بخش��ی از آنها را گنجانده و به واشنگتن فرستادند. به گزارش 
هارت وزیر مختار آمریکا در تهران روزنامه شفق چنین نوشته بود:

» م��ا به نام خدا، وج��دان، ایران، تاریخ، نی��اکان، بناهای کهن 
و ش��کوه هخامنشیان و ساس��انیان از اعلیحضرت استدعا داریم که 
توجه ویژه ای به این مسئله معطوف داشته و مانع از خروج یادگار 
نیاکان و گنجینه های تاریخی ما ش��ود. گنجینه هایی که در هیچ 
جای جهان یافت نمی شوند... این باور ما و هر ایرانی وطن پرستی 
است که هزاران بار بهتر است این اشیا در زیر خاک بمانند – همان 
گونه که هزاران سال بوده اند- تا اینکه مانند هویج و شلغم از زمین 
بیرون آورده و تقسیم شوند و زینت بخش موزه های خارجی شوند.«
هارت نظر خود را در مورد این مقاله چنین اضافه کرده است:

» م��ن هم��واره منتظ��ر چنی��ن حمالت��ی ب��ه فعالی��ت های 
خارجی]آمریکایی![ در ایران بوده ام و گاه تعجب می کردم که چرا 
تا حاال حمالتی به باستان شناسان ما نشده است. این اتفاق چیزی 
جز فوران میهن پرس��تی آن هم به صورتی زننده نیس��ت که برای 
فعالیت ها و خدمات مفید خارجیان در این کش��ور مزاحمت ایجاد 

می کند.«34
تعجب هارت از عدم حم��الت ایرانی ها به چپاولگران فرهنگی 
آمریکایی نش��ان از عدم درک واقعیت ها از س��وی او است. با توجه 
به عدم آگاهی توده مردم ایران در آن زمان و نبود وس��ایل ارتباط 
جمعی و سانسوری که در این امور به عنوان مسائل دولتی و حکومتی 
اعمال می شد و دخالت مردم و روحانیون را در آن موارد به شدت 
و خشونت نهی می کردند، استبداد خشن و وحشیانه رضاشاه دهان 
تمام دوس��تداران میراث فرهنگی کشور را بسته بود. حتی روزنامه 
ش��فق برای حفظ میراث فرهنگی کش��ور از خود رضاشاه استمداد 
می کن��د و از بازگویی حقایق که ای��ن غارتها بدون نظر مثبت وی 

امکان وقوع ندارد، خودداری می نماید!
دیگر موسسه ای که در ایران برای کاوش های باستان شناسی 
موفق به اخذ مجوز از طرف دولت ایران شد، موسسه شرق شناسی 
دانشگاه شیکاگو بود. در اوایل دسامبر 1930 پرفسور جیمز هنری 
برسیتد در خواست خود را برای اعطای حق بازسازی و مرمت تخت 
جمشید از طریق پرفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلمانی گروه تقدیم 
دولت ایران کرد. این در خواس��ت در هیئت وزیران مطرح ش��د و با 
وجود حامیان اعطای این مجوز در داخل دولت، در کوتاه ترین زمان 
ممکن جواب مثبت به موسسه شرق شناسی داده شد. فروغی این 
بار هم  برای اعطای امتیازی به آمریکایی ها تالش های فراوانی کرد. 
وزیر مختار آمریکا در ایران به حمایت های فروغی برای اعطای این 

مجوز اشاره می کند:
»حام��ی اصلی در خواس��ت های آمریکاییان در جلس��ه هیئت 
وزی��ران، وزیر امور خارجه فروغی بود و نیز او بود که پس از آن که 
تصور می شد قانون آثار ملی در کمسیون رد شده است، بزرگ ترین 

کمک را برای تصویب شتابزده آن کرد.«35

تعلق خواهد یافت و در مورد کش��فیاتی که نتیجه عملیات دیگران 
باش��د، دولت می تواند ده قطعه از اش��یایی را که ویژگی تاریخی یا 
هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی مانده  کشفیات را 
به صورت مجانی به کاشفگر واگذار نماید و نیم دیگری را به تصرف 

خود در بیاورد...«31 
همچنین ماده 18 این قانون به کاوشگر اجازه می دهد که سهم 

خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: 
»صدور اش��یای یافت شده در کاوش های علمی با اجازه دولت 
صورت می گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی 
از ط��رف دولت مجاز و از هم��ه انواع هزینه ها و مالیاتهای گمرکی 

معاف است.«32
این قانون در ایران در حالی به تصویب رس��ید که قوانین مشابه 
در اروپا و دیگر نقاط جهان تفاوت اساس��ی با این قانون داش��ت. در 
قوانین اروپا همه  آثار باس��تانی کشف شده متعلق به دولت بود. به 
طور مثال در ایتالیا، فرانسه، اتحاد شوروی و حتی قبرس، همه  آثار 

چرا النه جاسوسی
 تسخیر شد؟

شاهپور غالمرضا پهلوی )برادر شاه( نیز در مورد وی می گوید:
اویسی پس از پیروزی انقالبیون در ایران، کوشید تا ضمن تماس با اسرائیل، 
ترکیه، عربس��تان س��عودی، کویت، عراق و بعضی از کش��ورهای منطقه، مبارزه 
مسلحانه ای را علیه ایران ترتیب بدهد. او موفق شد با صدام حسین به توافق برسد 

و اطالعاتی را برای حمله عراق به ایران در اختیار او بگذارد. 40
گردانندگان »آرا« خود را نماینده همه عناصر سلطنت طلب مخالف جمهوری 
اسالمی ایران و رهبر آنان می دانستند. اویسی، ازهاری، آریانا، اردشیر زاهدی و اشرف 
پهلوی و همچنین عده ای از سران ساواک، موجودیت »ارتش رهایی بخش ایران« را 
اعالم کردند. نخستین نشریه این گروه در تاریخ 20 مرداد 1358 منتشر شد. 41

س��فارت آمریکا و نیز مأموران س��یا در ایران به رغم انتقاداتی که از س��وی 
انقالبیون متوجه آنان بود،با افراد و گروه هایی از ضد انقالب و اعضا و وابس��تگان 
ساواک در ارتباط بودند و تالش می کردند قبل از آنکه دادگاه ها و محاکم انقالبی 
س��اواکی ها و عناصر وابس��ته به رژیم س��ابق را محاکمه و به مجازات برسانند، به 
آنان پناه داده و با جعل اس��ناد و تهیه گذرنامه های مس��تعار موجبات فرار آنان را 
از کش��ور فراهم آورند. سفارت آمریکا در ایران، ضمن حمایت از مخالفان داخلی 
نظام جمهوری اسالمی و حرکت خزنده برای نفوذ در انقالب و گسترش رابطه با 
دولت موقت، برای تضعیف دس��تاوردهای انقالب فعالیت می کرد. سفارت آمریکا 
در ته��ران، کانونی برای فعالیت و رفت و آمد جاسوس��ان، خبرچینان و مخالفان 
نظام جمهوری اسالمی شده بود و ناآرامی ها را در گوشه و کنار کشور و تحرکات 

ساواکیان سابق و ضدانقالب را هماهنگ می کرد. 42
سفارت آمریکا در تهران تا واپسین هنگام فعالیت رسمی در ایران با بسیاری از 
افراد و گروه های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسالمی در داخل و خارج تماس 
داش��ت. در گزارش های س��فارت از مذاکرات، گفت وگوها و نشست های متعددی 
س��خن به میان آمده که بین چهره های مشهور س��اواک و وابستگان رژیم سابق 
در کشورهای اروپایی، برای یافتن راه های مقابله با نظام نوپای جمهوری اسالمی 

در جریان بود. 43
این فعالیت ها همگی در راستای طرح بازگرداندن شاه به قدرت انجام می شد 
که با واقعه حمله دانشجویان مسلمان به سفارت آمریکا و تصرف آن، ناتمام ماندند.

فصل دوم : تهاجم طبس 
در تاریخ 13 آبان 1358 ، دانش��جویان مسلمان چندین دانشگاه در تهران ، 
ضمن حمله به سفارت آمریکا در تهران ، آنجا را به تصرف خود درآورده و دیپلمات 
های مستقر در آن را نیز به گروگان گرفتند. دولت آمریکا انواع فشارهای سیاسی 
، اقتص��ادی و تهدی��دات نظامی را به کار برد تا بتواند دیپلمات هایش را آزاد کند 
ک��ه در ای��ن کار ناموفق بود. پس از آن تصمیم گرفتند تا با یک عملیات نظامی ، 

گروگان ها را آزاد کنند.
صبح روز پنجم اردیبهش��ت ماه 1359، خبر شکست عملیات نظامی آمریکا 

برای نجات گروگان هایشان از دست دانشجویان، در دنیا منتشر گردید.
کماندوهای آمریکایی قصد داشتند با کشتن دانشجویانی که سفارت آمریکا 
را تص��رف و آمریکائی ها را به گروگان گرفته بودند، ضمن رهائی گروگانها، ضرب 
شس��تی نیز به جمهوری اسالمی ایران نش��ان دهند و به اصطالح، ایرانی ها را از 

کرده ی خویش پشیمان کنند.
اما به راستی دانشجویان به چه علتی سفارت آمریکا را تصرف و افراد مستقر 

در آن را به گروگان گرفته بودند؟
دولت آمریکا نیز در پس پرده ی تهاجم طبس، در پی تحقق چه اهدافی بود؟

بخش اول : پذیرش شاه در آمریکا
پس از آنکه شاه مجبور شد در 26 دی ماه 1357 از ایران خارج شود، دولت 

آمریکا از او دعوت کرد که به آمریکا برود. کارتر در کتاب خود می نویسد :
»هم قبل از اینکه ش��اه ایران را ترک کند و هم بالفاصله پس از ترک ایران 

توسط وی، ما ازاو دعوت کرده بودیم به آمریکا بیاید.«

اما هنری پرش��ت )مس��ئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا( در این مورد 
می گوید :

»هنگامی که ش��اه از ایران خارج ش��د، یک نفر )زاهدی و یا برژینسکی( به او 
پیشنهاد کرد که از خاورمیانه خارج نشود. به او گفتند که در همان منطقه بماند 
زیرا یک بار دیگر نیز که در سال 1953 ]1332[ از ایران به رم رفته بود، آمریکائی ها 
او را نج��ات داده بودن��د و ا ین بار هم می توانس��تند این کار را تکرار کنند.  فکر 
می کنم شاه معتقد بود که احتماالً ما برنامه ای برای نجات تاج و تختش داریم. 
بنابراین بهتر بود در همان منطقه بماند تا زمانی که آمریکایی ها توانستند معجزه 

* سفارت آمریکا در تهران، کانونی برای فعالیت 
و رفت و آمد جاسوسان، خبرچینان و مخالفان 

نظام جمهوری اسالمی شده بود و ناآرامی ها را در 
گوشه و کنار کشور و تحرکات ساواکیان سابق و 

ضدانقالب را هماهنگ می کرد.

کنند، پیروزمندانه به کشور بازگردد.«
احمد علی مس��عودانصاری )مس��ئول امور مالی رضا پهلوی( در مورد برنامه 
ریزی هایی که برای س��قوط نظام جمهوری اسالمی ایران با کمک شاه انجام می 

داد، چنین می گوید:
»در مکزیک به ش��اه گفتم : با وجودی که می دانم ش��ما مملکت را به باد 
دادید، حاال من می خواهم علیه جمهوری اسالمی ایران مبارزه کنم. اگر شما هم 

حاضرید که خوب، واالّ خداحافظ.
ش��اه گفت : »من همراه تو هس��تم و با تو می ایستم و به تو کمک می کنم.« 
بعد مسأله ی تشکیل یک شورا را مطرح کرد و گفت : خود شما بروید دنبال کار 
تا شورایی برای برنامه ریزی و اقدام تشکیل شود.« و بعد اضافه کردند که بروید و 
با هوشنگ انصاری، شاهپور بختیار، تیمسار اویسی، تیمسار پالیزبان، دکتر حسین 
نصر و دکتر هوش��نگ نهاوندی تماس بگیرید و با آنها درباره ی تش��کیل شورای 
م��ورد نظ��ر گفت و گو کنید و نتیجه ی آن را به من اطالع دهید و اضافه کردند 
که تا ش��کل گیری این ش��ورا نباید هیچ کس دیگر غیر از افراد یاد شده از ماجرا 

مطلع گردد چرا که اگر دیگران مطلع شوند، این کار دیگر به درد نمی خورد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی کالسه 9200029 و 9200030

به موجب پرونده اجرائی رهنی کالس��ه های 9200029 و 9200030 اجرائیه علیه بهزاد جعفری 
و علی محبی و باقر محبی و س��یدمجتبی کاظمی له بانک اقتصاد نوین ابهر 1-کالسه 9200029 
به مبلغ 108/180/694 ریال )یکصد و هش��ت میلیون و یکصد و هش��تاد هزار و شش��صد و نود و 
چه��ار ریال( باب��ت اصل طلب و مبلغ 79/751/188 ریال )هفتاد و ن��ه میلیون و هفتصد و پنجاه 
و یکه��زار و یکصد و هش��تاد و هش��ت ریال( بابت تاخی��ر تادیه و مبل��غ 9/396/594)نه میلیون 
و س��یصد و نود و ش��ش هزار و پانص��د و نود و چهار ری��ال( بابت نیمعش��راجرائی جمعا به مبلغ 
197/328/476 ریال )یکصد و نودو هفت میلیون و س��یصد و بیس��ت و هش��ت هزار و چهارصد 
و هفتاد و ش��ش ریال( 2-کالس��ه 9200030به مبلغ 130/799/818ریال )یکصد و سی میلیون 
و هفتص��د و نود و نه هزار و هش��تصد و هجده ریال( بابت اصل طل��ب و مبلغ 72/430/736ریال 
)هفتاد و دو میلیون و چهارصد و س��ی هزار و هفتصد و س��ی و ش��ش ریال( بابت تاخیر تادیه و 
مبلغ 10/161/527 ریال )ده میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و پانصد و بیست و هفت ریال( 
بابت نیمعش��ر اجرائی جمعا به مبلغ 213/392/081 ریال )دویس��ت و سیزده میلیون و سیصد و 
نود و دو هزار و هشتاد و یک ریال( صادر و منجر به ابالغ اجرائیه گردیده است و ششدانگ پالک 
69/1303 اصلی درخواس��ت بازداش��ت و ارزیابی شده است س��پس برابر صورت جلسه ارزیابی به 
ش��ماره 9205027095000722-1392/12/20 شش��دانگ پالک مورد وثیقه تحت مشخصات: 
پالک 69/417 اصلی بصورت یکباب عمارت با کاربری مس��کونی به مس��احت 163/07 مترمربع 
ذیل ثبت صفحه 171 دفتر 301 به آدرس: صائین قلعه- ضلع جنوبی جاده ترانزیت- خیابان مالک 
اشتر- نبش خیابان پیروزی- پالک 17 ملکی آقای علی محبی بصورت سیستم سازه ای از نوع نیمه 
اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی با قدمت ساخت بیش از 20 سال نمای اصلی ساختمان مشرف به 
خیابان س��یمان کاری شده پوشش روی سقف از نوع ایزوگام درب ورودی و پنجره ها از نوع آهنی 
معمولی سیستم حرارتی از نوع بخاری گازی دارای یکسری انشعابات آب و برق و گاز و خط تلفن 
می باشد با حدود اربعه ششدانگ: شماال بطول 21/5 متر درب و دیواریست به کوچه پیروزی- شرقا 
پخی است بطول 2/76 متر درب و دیواریست به کوچه احداثی- جنوبا بطول 19/7 متر دیواریست 
ب��ه زمی��ن از باقیمانده پ��الک 69/417 اصلی- غربا بط��ول 11/95 متر دیوار به دی��وار عمارت از 
باقیمانده پالک مزبور که ششدانگ پالک فوق جمعا به مبلغ 574/210/000ریال )پانصد و هفتاد 
و چهار میلیون و دویست و ده هزار ریال( ارزیابی گردیده و مزایده نسبت به مقدار ششدانگ بابت 
هر دو کالس��ه از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1393/5/15 در اداره ثبت اسناد و امالک 
ابهر واقع در میدان تمدن از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 574/210/000 ریال 
ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ابهر- عبداله بیگدلیتاریخ انتشار: 1393/4/30

آگهی فقدان سند مالکیت
س��ند مالکیت یک دانگ و یک پنجم مشاع به اس��تثنای ثمن اعیانی پالک 
2171- اصل��ی بخ��ش 4 قزوین ذیل ثبت 34026 صفح��ه 378 دفتر جلد 
138 به ش��ماره چاپی 866014 به نام س��یدمحمود نائینی صادر و تس��لیم 
گردیده اس��ت. سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان 
س��ند گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب 
به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس 
بنحوی از انحاء نس��بت به ملک مذکور حقی داش��ت و یا معامالتی بنفع او 
ش��ده و یا مدعی وجود سند در نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا 
م��دت ده روز ضم��ن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل س��ند 
مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف مدت مقرر اعتراض 
به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
ثبت المثنی س��ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد این آگهی در یک نوبت بشرح ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 93/4/30

حسن غالمحسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قزوین

براب��ر رأی ش��ماره 139360309001001173 هیئت اول پرونده کالس��ه 
1391114409001000121 موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عباس شهسواری 
فرزند حیدرعلی بش��ماره شناسنامه 17 صادره از ضیاءآباد در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مساحت 112/20 مترمربع پالک5 اصلی واقع در بخش5 
قزوین خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقایان اس��داله حاج آغاسی و 
ابراهیم نوروزی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/4/30        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/5/15
حسن غالمحسینی رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالس��ه  پرون��ده  اول  هی��ات   139360309001001181 ش��ماره  رای  براب��ر 
1391114409001002909 موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل کیماسی سلخوری فرزند شریف بابا بشماره 
شناس��نامه 471 کدمل��ی 5909635220 ص��ادره از قزوین در شش��دانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 81/52 مترمربع پالک 39 اصلی واقع در بخش 4 شمالغرب 
قزوین که مالک رس��می مشاعی بوده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو را به این اداره تس��لیم و پس از خذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور وعدم وص��ول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/4/30          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/5/15

توضیحات: توضیح اینکه بخش ثبتی ملک مورد تقاضا چهار صحیح می باشد.

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسنادو امالک قزوین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی تغییرات شرکت عمرانی 
ساختمانی توسعه افالک سپهر 

سهامی خاص به شماره ثبت 404030 
و شناسه ملی 10320553242

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

نام ش��رکت به گروه فوالد توس��عه افالک س��پهر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالس��ه  پرون��ده  دوم  هیئ��ت   139360309001000861 ش��ماره  رای  براب��ر 
1391114409001001250 موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین خلخالی فرزند اوس��ط بشماره شناسنامه 3 
کدملی 4323667401 صادره از قزوین در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
157/55 مترمرب��ع پالک 5 اصل��ی واقع در بخش 5 قزوین خریداری مع الواس��طه از 
مالک رس��می آقای یقین علی فرهادی و زرین گل و احمد حاج آقاسی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خ��ود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/4/14           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/4/30

حسن غالمحسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قزوین

آگهی تغییرات شرکت صنایع 
الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص 

به شماره ثبت28144 
و شناسه ملی10100736086

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد فردقاس��می با کدمل��ی 0032579470 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای های دیش��ی فوچیو 
به ش��ماره پاس��پورت تی کا3904337 بعن��وان نایب 
رئی��س هیئت مدیره و آق��ای ناصر ش��مس با کدملی 

1817747231 بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
حق امضا با کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور در قبال چک 
و س��فته و بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل باتفاق 
رئی��س هیئت مدیره و مه��ر ش��رکت و اوراق عادی و 
مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

هر یک به تنهایی و مهر شرکت میسر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار ژئو آزما سهامی خاص 

به شماره ثبت 392779 
و شناسه ملی 10320436385

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
1393/3/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرک غرب، 
تقاطع بلوار شهید دادمان و هرمزان روبروی بانک پارسیان 
مجتمع اداری تجاری فرهنگی طوبی طبقه 15 کدپس��تی 
1466793611 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

اصالح گردید.

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1392/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد فردقاسمی به شماره ملی 003-257947-0 ، ناصر شمس به شماره ملی1-774723-181، 
کام��ران پ��درام رازی به ش��ماره ملی 004-335420-3 ، خانم مهراقدس نقوی جهرمی به ش��ماره ملی 
003-808093-1 و آقای های دیش��ی فوچیو به ش��ماره پاس��پورت تی کا3904337 به س��مت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت28144 و شناسه ملی10100736086

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750هفتگیکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ کدپستی: ...............................................................................

پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/11/23 

مبل��غ  از  ش��رکت  س��رمایه   1392/11/28 مدی��ره  هیئ��ت  و 

132/000/000/000 ریال ب��ه مبلغ 220/000/000/000 ریال 

منقس��م به 1/100/000 س��هم 200/000 ریالی که 1099975 

سهم با نام و 25 سهم بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش 

یافته و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح ف��وق اصالح و ذیل 

ثبت از لحاظ افزایش س��رمایه در تاریخ 92/12/24 تکمیل امضاء 

گردیده است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 135583

 و شناسه ملی 10101787850

شهرداری رشت

ش�هرداری رش�ت به اس��تناد ماده 12 قانون برگ��زاری مناقصات 
در نظر دارد نس��بت به اج�رای پروژه تکمیل س�اختمان اداری 
ش�هرداری رش�ت اقدام به ارزیابی کیفی مناقصه گران نماید لذا از 
کلی��ه پیمانکاران دارای رتبه 1 ابنیه دعوت بعمل می آورد تا نس��بت 
به دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی پس از انتشار دومین آگهی فراخوان 
حداکثر ظرف مدت ده روز به امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی 
واقع در میدان ش��هدای ذهاب )ش��هرداری( مراجع��ه نمایند. ضمنا 
اعتبار طرح از محل منابع داخلی ش��هرداری رش��ت و به صورت 70 

درصد غیرنقدی و 30 درصد نقدی خواهد بود.

آگهی فراخوان عمومی
ارزیابی کیفی مناقصه گران
نوبت دوم                      )اولین آگهی( شهرداری رشت
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