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* کتاب  strin king back نوشته آهارون کلین در سال 
2006.م ثابت کرد که دکتر وادی حداد با استفاده از شکالت 
مسموم توسط موساد  به سرطان خون مبتال و در 28 مارس 

1978.م در جمهوری دموکراتیک آلمان فوت کرده است.

پیمان اسلو
پیمان اسلو با نام رسمی بیانیه 
اعالم اصول اولویت های موقت دولت 
رو  موافقتنامه  خودگردان نخستین 
در روی حکومت اسرائیل و سازمان 
بود  فلسطین )ســاف(  آزادیبخش 
که در ســال ۱۹۹۳.م به امضای دو 
طرف رسید. پیمان اسلو تالشی برای 
تعیین یک چارچوب مشخص بود که 
به حل  و فصل کامل منازعه اسرائیل 

و فلسطین بینجامد.
مذاکراتــی که منجر به امضای 
این پیمان شــد به طــور مخفیانه 
در اسلو پایتخت نروژ انجام شده و در 
۲۰ اوت ۱۹۹۳.م به پایان رسید و این 
پیمان به طور رسمی در ۱۳ سپتامبر 
۱۹۹۳.م در واشــینگتن دی ســی 
عرفات، اســحاق  حضور یاســر  با 
رابین و بیل کلینتون به امضا رسید.
تشــکیل حکومت  پیمان  این 
به عنوان  خودگردان فلســطین را 
یک نهــاد اداری موقت مقرر کرد. 
قرار بر این بود که پیمان اسلو فقط 
برای یک دوره پنج ساله اعتبار داشته 
باشــد و سپس جای خود را به یک 
توافق دائمی بدهد. مســائلی چون 
وضعیت اورشــلیم )بیت المقدس(، 
فلسطینی، شــهرک های  آوارگان 
اســرائیلی، مسائل امنیتی و تعیین 
مرزها بایستی در توافق دائمی حل 

 و فصل می شدند.
ســاف در پیمان اســلو دولت 
اســرائیل را به رسمیت شناخته و 
کاربــرد خشــونت را محکوم کرد. 
اسرائیل نیز ساف را به عنوان نماینده 
قانونی مردم فلسطینی به رسمیت 
شناخت و یاسر عرفات اجازه یافت 

تا به فلسطین بازگردد.
امضای این پیمان موجب شــد 
تا جایزه صلح نوبل ۱۹۹۴.م به طور 
مشترک به یاســر عرفات، اسحاق 
رابین و شیمون پرز تعلق گیرد. در 
ســال ۱۹۹۵.م پیمان دیگری با نام 
»موافقتنامــه موقت در مورد کرانه 

باختری و نواز غزه« معروف شد.
عملیات های موساد

آمریکا 
در طول ســال ۱۹۹۰.م موساد 
موفق به شناسایی یک عضو حزب 
اهلل در ایاالت متحده شد که درپی 
تهیه مواد مورد نیاز برای ســاخت 
بمبهای دســت ســاز بود. بنابراین 
موساد با همکاری دستگاه اطالعات 
ایاالت متحده اقدام به دستگیری این 
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عامل حزب اهلل کردند.
موســاد، FBI، CIA در آگوســت 
سال ۲۰۰۱.م با اتکا بر روی اطالعات 
خــود اقدام به دســتگیری ۲۰۰ نفر 
کردند و مدعی شدند این نفرات قصد 
انجام عملیات از پیش تعیین شده در 
ایاالت متحده را داشتهاند؛ با این حال 
با دســتگیری این تعداد تنها یک ماه 
پس از این دستگیریها در ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ با ربایش تعدادی هواپیما توسط 
افرادی ناشناس در آمریکا ۲ فروند از 
هواپیماهای ربایش شده به برج تجارت 

جهانی در نیویورک برخورد میکند.
اروگوئه

ترور هربرت کاکورس در ســال 
۱۹6۵.م

اتریش 
موســاد از طریــق جاسوســی، 
اطالعاتــی را در مورد سیاســتمدار 
اتریشی یورگ هایدر جمع آوری کرد.

بلژیک
موساد مهمترین متهم و مسئول 
تــرور مهندس کانادایــی جرالد بول 
در ۲۲ مارس ۱۹۹۰.م در بروکســل 
میباشــد. بول در آن وقت درحال کار 
بر روی پروژه توپهای غول آسای بابل 
با همکاری صــدام بود. همکاری بول 

کشتار ورزشکاران اسرائیلی در جریان 
مونیــخ ۱۹7۲.م  المپیک  بازیهــای 
به دســت گروه فلســطینی موسوم 
به»سپتامبر سیاه« و در جهت انتقام 
دست اندرکاران و برنامه ریزان کشتار 
المپیک مونیخ توسط سازمان اطالعات 
اسرائیل )موســاد( سازماندهی و اجرا 

شد.
ترور حسین البشیر در نیکوزیای 
قبرس در ســال ۱۹7۳.م در رابطه با 

المپیک مونیخ
فرانسه

بود که سرویس  موســاد مدعی 

عملیات سپتامبر سیاه دست داشته 
بود در سال ۱۹7۳.م در پاریس

ترور محمود بودیــا از اعضای 
جنبش آزادی بخش فلســطین در 

سال ۱۹7۳.م در پاریس
ترور زهیر محسن عضو طرفدار 
ســوریه از ســازمان آزادی بخش 

فلسطین در سال ۱۹7۹.م
ترور یحیی المشد مدیر برنامه 

هسته ای عراق در سال ۱۹8۰.م
تــرور عاطف بسیســو افســر 
اطالعاتــی ســازمان آزادی بخش 

فلسطین در سال ۱۹۹۲.م
آلمان

عملیــات پالمبــات کــه یک 
عملیات برنامه ریزی شــده از جانب 
موساد برای پیشبرد برنامه هسته ای 
اســرائیل بود، کــه در جریان این 
عملیات کشــتی باربری آلمان که 
حاوی کیک زرد بود و از بندر آنتروپ 
به جنووا در حال حرکت بود در میانه 
راه ناپدید شد و محموله آن به یک 

کشتی اسرائیلی منتقل شد.
ارسال بسته بمب گذاری شده 
بــرای آلویس برونز کــه در جریان 
عملیات خشم خدا رخ داد و طی این 
عملیات آلویس ۴ انگشت دست خود 
را از دست داد اتهام قتل دکتر وادی 
حداد با استفاده از شکالت مسموم 
کــه حداد در ۲8 مــارس ۱۹78.م 
در جمهــوری دموکراتیک آلمان و 
به دلیل ســرطان خــون فوت کرد 
که در کتاب strinking back که در 
سال ۲۰۰6.م توسط آهارون کلین 
منتشر شــد ثابت گردید که حداد 

توسط موساد مسموم شده است.
موســاد کشــف کرد که حزب 
اهلل یک تبعه آلمان به نام اســتیون 
اسمیرک را استخدام و به اسرائیل 
فرستاده است، موساد با کمک آژانس 
امنیت داخلی اسرائیل )شین بت( با 
برنامه ریزی طرحی، موفق شدند تا 
اسمیرک را در فرودگاه بعد از خروج 

از هواپیما دستگیر کنند.
موساد مدعی شــده است که 
در اواخر ســال ۱۹۹۰.م توانسته از 
مراکز صنعتی آلمان جاسوسی کند 
و توانسته به اسرار کامپیوتری این 

کشور دست پیدا کند.

دزد کیک زرد!
تروریسم صهیونیستی-۳۳

* عملیات پالمبات که 
یک عملیات برنامه ریزی 

شده از جانب موساد برای 
پیشبرد برنامه هسته ای 

اسرائیل بود، که در جریان 
این عملیات کشتی باربری 
آلمان که حاوی کیک زرد 
بود و از بندر آنتروپ به 

جنووا در حال حرکت بود 
در میانه راه ناپدید شد و 
محموله آن به یک کشتی 

اسرائیلی منتقل شد.

در حساســترین پروژههــای امنیتی 
کشــورهای مختلف باعث شــده بود 
تا وجــود وی تهدیدی بــرای منافع 
گروههای قدرتمند مختلف دنیا باشد؛ 
به همین جهت از سازمانهای اطالعاتی 
و دولتهای اسرائیل، انگلیس، آمریکا در 
جریان ترور او به عنوان طراح یاد شده 
اســت که نزدیکترین گزینه سازمان 

اطالعات اسرائیل )موساد( است.
بوسنی 

کمک به انتقال یهودیان بوسنی 
به اســرائیل در جریان جنگ سالهای 

۱۹۹۲-۱۹۹۳.م
قبرس

عملیات خشــم خدا: نام عملیات 
ســّری و مخفیانه ای بــود که در پی 

* آیندگان که گویی ُمصر بود از این واژه استفاده نماید چندی بعد وقتی وضعیت 
آب و هوای کشور را به شکل مصور روی نقشه ایران چاپ کرد باز هم از انتشار

 نام خلیج فارس خودداری و تنها به انتشار نام دریای مازندران اکتفا کرد.

* حمید همایون پسرعموی داریوش 
همایون به ساواک اظهار داشت: دولت اسرائیل 

مخارج روزنامه آیندگان را می پردازد و داریوش، 
عضو سازمان اطالعات مرکزی آمریکا CIA در 

ایران و تحت الحمایه  برادر همسرش
 اردشیر زاهدی است.

عدم انطباق با قانون تجارت این شــرکت منحله تلقی گردید. به همین 
جهت در آن سال جلسه ای با حضور آقای هویدا، آقای غالمرضا کیانپور 
وزیــر اطالعات و جهانگردی وقت، آقای همایون و اینجانب تشــکیل و 
پس از طرح مشــکالت موجود قرار شد آقای همایون نسبت به احیای 
مجدد شرکت و بوجود آوردن هیئت مدیره اقدام نماید و اینجانب که از 
خودخواهی های ایشان به تنگ آمده بودم در همان جلسه طی نامه ای 
عنوان کردم که امتیاز روزنامه را نمی خواهم و به هر کسی که می خواهند 

بدهند و سهام خود را نیز بالعوض به دولت واگذار می کنم.

آیندگان که گویی ُمصر بود از این واژه اســتفاده نماید چندی بعد 
وقتی وضعیت آب و هوای کشــور را به شــکل مصور روی نقشه ایران 
چاپ کرد باز هم از انتشــار نام خلیج فارس خودداری و تنها به انتشــار 
نام دریای مازندران اکتفا کرد. در همان زمان، گزارش این اقدام مزورانه 
که از چشــمان ساواک دور نمانده بود به وزارت اطالعات و جهانگردی 
ارسال شد. بعضی از نویسندگانی که در روزنامه آیندگان حضور داشتند 
عبارتند از عمید آقاحسینی نایینی، کاوه گلستان، فیروز گوران، مسعود 
بهنود و محمد)هوشنگ(وزیری و هوشنگ گلمکانی که بهنود و وزیری 

در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ تا سردبیری روزنامه نیز پیش رفتند.  
در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۵ حمید همایون پســرعموی داریوش همایون 

 طبق قانون مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۳۴ در هر شماره از روزنامه 
و مجلــه می بایــد نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و ســردبیر، مدیر و 
چاپخانه ایی که نشریه در آن به طبع می  رسد؛ قید شود و چنانچه صاحب 
امتیاز، خالف موارد قانونی مبادرت به انتشار نماید به پرداخت ده هزار 
تا پنجاه هزار ریــال محکوم و در صورت عدم توان مالی برای پرداخت 
با نظر دادگاه به حبس تأدیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم می شــد. 
روزنامه آیندگان بیش از دو سال متمادی بدون آنکه به نام صاحب امتیاز 
و مدیرمسؤل خود اشاره کند راهی کیوسک روزنامه  فروشی ها شد که این 

امر، نقض آشکار قانون بود.
داریوش همایون بعد از یک سال و نوزده روز که در وزارت اطالعات 
و جهانگردی ماند و حکم راند، شــنبه ۴ شــهریور ۱۳۵7 با برکناری 
جمشــید آموزگار، از مســند وزارت عزل و رهسپار دفتر سابق خود در 

روزنامه آیندگان شد. 
اشک ها و لبخندها

ســال ۱۳۵7 ایام التهاب بود و اعتصاب. حکومت نظامی و تظاهرات 
اوضاع کشور را دست خوش حوادث گوناگونی ساخته بود. سربازان بسیاری 
به دستور امام خمینی از پادگان ها گریختند و آنهایی که ماندند روبروی 
مردم قرار گرفتند. خیابان های شــهر محل تردد تانک ها و نفربرها بود و 
صفیر گلوله  تا ساعت ها شنیده می شد. بسیاری از مردم قم، تهران، تبریز، 
اصفهان، مشهد، شیراز،کرمانشاه و اهواز در تظاهرات شهید شدند. صادرات 
نفت مختل گشــت و بســیاری اهالی بازار، دانشجویان و دانش آموزان، 
کارکنان ادارات و مطبوعات دســت از کار کشیده یا به صف انقالبیون 
پیوســتند. رژیم ۲۵۰۰ ساله  شاهنشاهی تا ســقوط فاصله ی چندانی 
نداشــت. در کمتر از پنج ماه، چهار نخست وزیر تغییر کرد تا درنهایت، 
صدای انقالب به گوش محمدرضا پهلوی رسید. اندکی بعد از پخش نطق 
ملتمسانه پادشاه، رادیو و تلوزیون نیز به دست مردم افتاد. ۱6 دی ماه 
بعد از 6۱ روز اعتصاب، روزنامه های کیهان، اطالعات و آیندگان آغاز به 
کار کردند. امام خمینی در ۲۲ دی ۱۳۵7 شورای انقالب را تشکیل داد 
و چهار روز بعد، شاه برای همیشه از ایران رفت. ساواک در گزارش های 
خود علت اعتصاب کارکنان روزنامه آیندگان را چنین ذکر کرده است:

نویسندگان و خبرنگاران اعتصابی در روزنامه آیندگان انگیزه اعتصاب 

به کارگیری نام مجعول برای »خلیج فارس« 
توسط روزنامه مورد حمایت پهلوی پسر

سیدعلی  ابراهیمی

نیمه پنهان روزنامه آیندگان- ۵

۳۲۴۱

به ســاواک اظهار داشت دولت اســرائیل مخارج روزنامه آیندگان را 
می پردازد و داریوش، عضو ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا CIA در 
ایران و تحت الحمایه ی برادر همسرش اردشیر زاهدی است؛ در ضمن 
سازمان سیا تالش می کند تا زمینه ی نخست وزیری اردشیر زاهدی را 

در ایران فراهم سازد.
جالب است که در اسناد به جا مانده از ساواک در ذیل این گزارش 
ارائه شده توسط حمید همایون، تأییدیه امنیت داخلی ساواک و حتی 

رئیس سازمان اطالعات و امنیت رژیم نیز به چشم می خورد. 
با نخست وزیری جمشید آموزگار در ۱6 مرداد ۱۳۵6 کابینه جدید 
به شاه معرفی و وزات اطالعات و جهانگردی سهم داریوش همایون  شد.

چهار روز بعد، مدیرعامل روزنامه آیندگان و قائم مقام حزب رستاخیز 
ردای سخنگویی دولت را نیز به تن  کرد.کابینه ی آموزگار در حالی کار 
خود را آغاز می کرد که محمدرضا پهلوی معتقد بود نخست وزیر جدید 

و وزیر اطالعات و جهانگردی زیاد از حد طرفدار آمریکا هستند. 
در این حیص و بیص اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به 
تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۵6 طی نامه  ای انحالل شرکت سهامی انتشارات 

آیندگان را اعالم کرد:
چون طبق محتویات پرونده در ظرف مهلت قانونی نسبت به تبدیل 
شرکت از سهامی به سهامی خاص یا عام یا نوع دیگر شرکت ها اقدام 
نشده لذا به شرح ماده ۲8۴ قانون اصالحی قانون تجارت، شرکت  مذکور 

از نظر این اداره منحل محسوب می گردد.
با این حال انتشار روزنامه آیندگان بدون هیچ وقفه ای کماکان ادامه 
یافت. چاپ مقاله ی گستاخانه ی »ایران و استعمار سرخ و سیاه« علیه 
امام خمینی که در شماره ۱7 دی ۱۳۵6 روزنامه اطالعات با امضای فرد 
مجهول الهویه ای  به نام احمد رشیدی مطلق همراه بود، بلوای گسترده ای 
را در سراســر کشور علیه شاه به راه انداخت. به خاک و خون کشیدن 
مردم، پاسخ دربار به اعتراضات بود. در پي این اقدام انتحاري که مؤید 
بی کفایتی آشکار دستگاه سلطنت بود، شمارش معکوس آغاز شد. هیچ 
کس تصور نمی کرد از تاریخ چاپ این مقاله تا انقراض رژیم پادشاهي 

در ایران فقط ۴۰۰ روز باقي مانده باشد. 
حواشی تمام نشدنی همایون و آیندگان این بار صاحب امتیاز روزنامه 
 آیندگان را نشــانه رفت. دکتر حســین اهری که دامنه ی اختالفاتش 
بــا داریوش همایــون باال گرفته بود در ۱۲ بهمــن ۱۳۵6 با نماینده 

را وجود سانسور داخلی و خودکامگی اعالم کردند. پیش از شروع اعتصاب 
چند تن از نویسندگان در یک جلسه که با حضور سردبیر و همه اعضای 
تحریریه تشکیل شده بود، از وجود سانسور داخلی سخت انتقاد کردند 
و ســردبیر روزنامه را از ادامه این شیوه که مغایر با کوشش های جمعی 
مطبوعات در جهت لغو سانســور بود برحذر داشتند ولی سردبیر گفت 
من تصمیم گیرنده هستم و برای هر کس این وضع قابل تحمل نیست 

از روزنامه برود.
ســندیکای کارگران چاپخانــه کیهان با صدور بیانیــه ای از اقدام 
کارکنان آیندگان برای اعتصاب پشــتیبانی کرد. در ادامه، سندیکای 
نویسندگان و خبرنگاران طی فراخوانی در ۱7 آبان ماه ۱۳۵7 به تمام 

اعضای خود گفت:
اگر دولت فعلی همان قراردادی که دولت ســابق امضا کرد و آزادی 
قلم را تضمین کرده، امضا و تضمین کند به کار خود ادامه خواهیم داد 

در غیر این صورت هیچ گونه همکاری با آنان نمی کنیم.

رئیس ساواک دیدار کرد:
در ســال ۲۵۲6چون در نظر بود روزنامه آیندگان تحت سرپرستی 
دولت انتشار یابد به علت خدماتی که به اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
آریامهر نموده و مورد اعتماد معظم له بوده ام، طبق اوامر همایونی و دستور 
آقای هویدا نخست وزیر وقت ترتیب کار را فراهم کرده و شرکت آیندگان 
به وجود آمد. دو سال پس از اصالح قانون تجارت که شرکت های موجود 
را موظف می کند به صورت عام یا خاص باشــند و در غیر این صورت 
منحله خواهند بود، قرار شد که شرکت آیندگان نیز به شرکت]سهامی[ 
خاص تبدیل گردد ولی چون امتیاز و بیشــتر سهام آن به نام اینجانب 
بود آقای داریوش همایون با این امر مخالفت ورزید و در نتیجه به علت 

حسین اهری: طبق اوامر همایونی و دستور آقای هویدا نخست وزیر 
وقت ترتیب کار را فراهم کرده و شرکت آیندگان به وجود آمد. 

امنیت داخلی مراکش در ناپدید شدن 
سیاستمدار، مهدی بن برکه در سال 

۱۹6۵.م دست داشته است.
پروژه شربورگ، عملیات نوح که به 
انتقال ۵ قایق موشک انداز ساعر از بندر 
شربورگ در سال ۱۹6۹.م اشاره دارد.

هامشــری  محمود  دکتــر  ترور 
ســپتامبر  عملیات  کننده  هماهنگ 
ســیاه با کارگذاشتن بمب در تلفن او 

در سال ۱۹7۲.م در پاریس
ترور  دکتر باسیل الکبیسی که در 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/7/12 و مجوز شــماره 11/41122 مورخ 96/7/22 اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 1395 

به تصویب رســید. اشخاص ذیل برای مدت 2 سال به سمت اعضاء 

هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: آقای الفریت برزگر مهرابی به کد 

ملی شــماره 0041092015 آقای لئون آهارونیان به کد ملی شماره 

2850556769 آقای واروژ سورنیان به کد ملی شماره 1911266691 
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 10100171271 
به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت 
رادوین به شناسه ملی 14005993565 به عنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ستی سهامی خاص  به شماره ثبت ۳۵۶۸ 
و شناسه ملی ۱0۱00۲۲0۶۶۹

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای دکترعیسی 
رضایی بــه کدملی 3440013987 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای دکتر حمید رحمت به کدملی 2991882727 به عنوان 
بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان 
فتــح ا... حکمی اصفهانی به کدملــی 0038199866، محمد 
سدهی اصفهانی به کد ملی 0043127721 و سیامک شکیبی 
به کدملی 0038685779 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه  

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز 
کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳0۶۲۲ 

و شناسه ملی ۱0۱007۶07۲۸

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

آقای یعقوب مذاهبی به استناد چک شماره 1502/423536/16 بانک ملت شعبه میدان 
مبــارزان اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای شــهریار پورحاج شــکور مبادرت 
بــه صدور اجرائیه نموده که پس از تشــکیل پرونده اجرایی به کالســه 9600070 و 
طبق محتویات پرونده، عملیات اجرایی پیگیری مورد بازداشــت ششــدانگ آپارتمان 
تجــاری پالک طبقه همکف قطعه 4 به شــماره فرعــی از 7555/11 اصلی واقع در 
بخش یک اردبیل که در راســتای استانداردسازی به پالک 7555/24231 اصلی تغییر 
یافتــه بانضمام کلیه متعلقات و منضمات شــرعیه و عرفیه با حدود اربعه زیر: شــماال: 
به طول 6/50 متر دیواریســت به حیاط مشاعی. شــرقا: در چهار قسمت به طول های 
80 ســانتیمتر، 5/20 متر، 4 متر، 5/80 متر اول تا ســوم دیواریست، چهارم دیواریست 
مشــترک اول به حیاط مشــاعی دوم به محوطه پارکینگ ســوم به راه پله چهارم به 
آپارتمان تجاری قطعه 5. جنوبا: به طول 6/50 متر درب و دیوار اســت به خیابان. غربا: 
به طول 15/80 متر دیواریست به ملک مجاور قطعه 12 که در صفحه 110 دفتر 415 
به نام آقای شهریار پورحاج شکور ثبت و سند صادر گردیده به نشانی- اردبیل، خیایان 
حافظ روبروی اداره اوقاف پالک121 قنادی شــازده که طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگســتری ملک موصوف آپارتمان در ملکی با عرصه زمین طلق به مساحت 257/5 
مترمربع )دو کله( بوده و ســاختمان در ضلع جنوبی عرصه با سازه فلزی در چهار سقف 
که طبقه اول تجاری موصوف و راه پله و پارکینگ و ســه طبقه فوقانی احداث شــده و 
متعاقبا در قســمت شــمالی ملک )حیاط( زیرزمین، همکف و پنج طبقه فوقانی احداث 
شــده که مدارکی دال بر پایان کار ارایه نشــد ضمنا با این موضوع انباری و پارکینگ 
و قدرالســهم مشاعات متعلق به ســند موصوف دچار تغییر می گردد و آپارتمان تجاری 
به مســاحت 102/7 مترمربع بانضمام انباری به مساحت 12/58 مترمربع در همکف و 
مغازه موصوف با دهنه 506 متر و عمق تقریبی 15/8 متر برای ســالن اصلی که 1/60 
متر از آن در ته مغازه برای آبدارخانه و ســرویس بهداشتی اختصاص داده شده ارتفاع 
مغــازه پس از باکس بنــدی و نورپردازی و گچ بری و رنگ آمیزی 2/80 متر می باشــد 
دیوارها تا ارتفاع 90 متری سنگ و مابقی با پنل های ام دی اف  مدلکاری و قفسه بندی 
و کابینت بندی شــده و کف سنگ چینی و نمای بیرونی شیشه سکوریت با کرکره برقی 
دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد با تابلوی قنادی شازده بوده و در زمان رویت 
مورد اســتفاده تجاری می باشد ارزش ملک با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی 
به مبلغ 21/700/000/000 ریال برآورد شده است که در روز دوشنبه مورخه 96/12/9  
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اردبیل واقع در بزرگراه شهدا مابین 
فلکه ججین و میدان قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده 
از مبلغ 21/700/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشد، 
فروخته خواهد شد. فروش نقدی است. هرگاه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد روز بعد از تعطیل جلســه مزایده تشکیل خواهد شد. طالبین می توانند در ساعات 
اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اجرای اسناد رسمی اردبیل به نشانی باال مراجعه 
و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت 
نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته شــود نســبت به مازاد حق 
مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. در ضمن بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و آب و برق و گاز مشــخص نشده در صورتی که از این 
باب تا روز مزایده بدهی داشــته باشد طبق مقررات از برنده مزایده وصول خواهد شد و 
نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی 

و شهرداری و غیره خواهد بود.
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی مزایده مال غیرمنقول مربوط به پرونده کالسه ۹۶00070

دادنامه

قاضی شعبه ۱۲۶ شورای حل اختالف همدان - شهباز محمدی

دادنامه غیر مکانیزه: 96-353 تاریخ صدور: 96/9/8
خواهان: حسین دبیری مهر/ همدان، خیابان کارگر، مقابل باربری کاوه الوند ترمز.

خوانده: علی اصغر خدابنده لو/مجهول  المکان
خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با 

استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای حســین دبیری مهر به طرفیت خوانده آقای علی اصغر خدابنده لو به خواســته 
مطالبه وجه به مبلغ 51/200/000 ریال بابت پرداخت و تســویه حســاب وام دریافتی خوانده، هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تأدیه، با توجه به اقامه و ارائه اصول مســتندات دعوی از سوی خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواســته و در عهده خوانده داشته و بقای اصول مســتندات مزبور در ید مدعی داللت بر بقای 
دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. چــون خوانده دلیل و مدرکی در 
برائت ذمه خویش اقامه و ارائه ننموده دعوی مصون از اعتراض باقی مانده، قاضی شــورا خواســته خواهان را 
وارد و ثابت تشــخیص و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51/200/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرســی و از تاریخ 95/6/6 تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم 
خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان صادر می گردد. این رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ نسبت 
بــه خوانده قابل واخواهی و 20 روز پس از آن نســبت به طرفین قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم  عمومی 

حقوقی شهرستان همدان می باشد.

م الف 174

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 9600006 بانک کارآفرین- شعبه قزوین 
علیــه آقای محمد علیرضایی با توجه به اینکه مدیون مبلغ 1000000000 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 68886618 ریال حقوق دولتی بدهکار می باشد. بستانکار 
در قبال طلب خود درخواست مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392/85 
مترمربع تحت پالک 3031 فرعی از 8 اصلی واقع در شــال بخش 6 قزوین که 
ســند مالکیت آن ذیل ثبت شــماره 1821 صفحه 317 دفتر جلد 14 به شماره 
مسلســل 640895 با حدود و مشــخصات اجمالی بشــرح ذیل صادر گردیده را 
نموده اســت: شماال درب و دیواریســت بطول 17/80 متر به شارع عام شرقا در 
دو قســمت اول دیواریست بطول 24 متر به قطعه دو هزار و هشتصد و بیست و 
دو تفکیکی دوم دیواریســت بطول 40 ســانتی متر به قطعه دو هزار و هشتصد و 
بیست و شــش تفکیکی جنوبا در دو قسمت اول دیواریست بطول 1/49 متر به 
قطعه دو هزار و هشتصد و بیست و شش تفکیکی دوم دیواریست بطول 16/05 
متر به قطعه دو هزار و هشــتصد و بیست و پنج تفکیکی غربا در دو قسمت اول 
دیواریست بطول 19/43 متر به شماره یک هزار و سیصد و پنجاه و شش فرعی 
از 8 اصلی دوم دیواریست بطول 0/90 سانتیمتر به شارع عام ملک موصوف با در 
نظر گرفتن جمیع جهات و تحقیقات محلی توســط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلــغ 4667570000 ریال ارزیابی گردیده و مزایــده ملکی مدیون فوق در 
روز چهارشــنبه مورخه 96/12/16 از ساعت 9 الی 12 در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک شــال برگزار و از مبلغ ارزیابی که قطعیت یافته شــروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی از ســوی خریداران واگذار میگردد 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 باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره  تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم  عشر 
وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد،  
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شال 
داود طاهرخانی

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

قطعه یک ایالم

صفری - رئیس اداره ثبت و امالک شهرستان ایالم

برابر رای شماره 139660315001003049 مورخ 1396/10/25 هیئت اول/ هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمیه شــفیعی، به کد ملی 6349667141 ششدانگ 
یک باب ساختمان، به مساحت 73/20 متر مربع، پالک شماره 70 1 فرعی از 1612 اصلی، واقع 
در ایالم - خ 15 خرداد - کوچه شــهید دشــتیار - نبش کوچه نساری، خریداری شده از حسین 

چلیپا و منتسب به مالکیت حبیب اله منصوریان.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند ظرف مدت دو ماه 
و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم 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 سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 96/11/23
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 96/12/8

آگهی حصر وراثت
آقای ناجی شهرت هاشمی نام پدر حبیب بشناسنامه 5269713799 صادره از اهواز درخواستی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم حبیب شهرت 
هاشــمی بشناســنامه 508 صادره اهواز در تاریخ 1396/10/9 در اهــواز اقامتگاه دائمی فوت 
ورثــه اش عبارتند از: 1- متقاضی ناجی هاشــمی ش .ش 5269713799 صادره اهواز 2-فالح 
هاشــمی ش.ش 1756370354 شهرستان باوی 3- علی هاشــمی ش.ش 1757795618 
صادره اهواز 4- حســن هاشمی ش.ش 1757799461 صادره اهواز 5- ناصر هاشمی ش.ش 
1740309286 صادره اهواز )پسران متوفی( 6- هدیه هاشمی ش .ش 1741408581 صادره 
اهواز 7- سمیره هاشمی ش.ش 1045 )دختران متوفی( 8- سهیال هاشمی فرزند حمید ش.ش 
8527 صــادره اهواز )زوجه متوفی( 9- نعیمه هاشــمی ش.ش 33 صادره اهواز نام پدر عوید 
)پدر متوفی( 10- زینب هاشمی ش.ش 1751855635 فرزند رسن صادره اهواز )مادر متوفی(.

اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالحسین شهرت جادری نام پدر جبر بشناسنامه 90 صادره از اهواز درخواستی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم کاظمیه 
شهرت سعیداوی بشناســنامه 5432 صادره دشت آزادگان در تاریخ 96/10/5 در اهواز 
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشخصات فوق 2- محمد 
جادری شماره شناسنامه 7818 صادره اهواز 3- علی جادری ش ش 7565 صادره اهواز 
4- عبداالمیــر جادری ش ش 90 صادره اهواز 5- اســد جادری ش ش 18646 صادره 
اهواز 6- حســین جادری ش ش 341 صادره اهواز 7- مســعود جادری ش ش 18647 
صادره اهواز )فرزندان ذکور متوفی( 8- نعیمه جادری ش ش 29 صادره اهواز 9- سعیده 
جادری ش ش 765 صادره اهواز 10- زینب جادری ش ش 1683 صادره اهواز )فرزندان 
اناث متوفی( والغیر بشرح دادخواست تقدیمی 960728/8/96 حقوقی می باشد. اینک 
بــا انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را  در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

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

قدیر یوسفی نیا 
 رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 3 1 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139660326002000856-1396/9/8 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودر آهنگ تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عفافی راســت فرزند علی پناه 
بشماره شناسنامه 4020189862 صادره از در یک واحد گاوداری به مساحت 1229/83 متر مربع 
پالک 270 فرعی از 204 اصلی بخش 4 همدان واقع در زین آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
هادی بخشــیان 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 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: 1396/11/23                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 396/12/9 1
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»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«

حسین غیاثوند - شهردار بوئین زهرا

شهرداری بوئین زهرا در نظردارد به استناد مجوزهای شورای اسالمی شهر موارد ذیل را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام دهد.

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل، ظرف مدت حداکثر 10/ده روز پس از 
انتشار این آگهی جهت دریافت و عودت اسناد شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
- هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

- ارایه سپرده شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول باال.
- هرگاه برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه حاضر به معامله نشــوند ســپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.

سپرده شرکت عنوانردیف
نوبت آگهیدر مناقصه

۱
حفظ و نگهداری فضای 

سبزبوستان امام علی)ع( و میدان 
امام رضا)ع( شهر بوئین زهرا

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
تجدیدنوبت دوم

✓×

نوبت دوم

دادنامه

قاضی شعبه ۲۵ شورای حل اختالف دادگستری اهواز
رحیم کنارکوهی

پرونده کالسه 9609986958000253 شعبه 25 شورای حل اختالف اهواز )373 سابق( تصمیم 
نهایی شماره

خواهان: خانم سمیه نیک پور فرزند عباس به نشانی خوزستان - اهواز - زیتون کارگری خ شهید 
چهارلنگ فرعی 5- روبروی تاکسی سرویس سپهر مجتمع حمیدی پالک 96

خوانده: آقای غالمرضا برون فرزند عزیز به نشانی 
خواسته: مطالبه وجه بابت...

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خانم ســمیه نیک پور بطرفیت آقای غالمرضا برون به خواسته مطالبه مبلغ پنج 
میلیون ریال به استناد پرینت واریزی به انضمام خسارات قانونی بدین شرح که خواهان بیان نموده 
مبلغ فوق را به خوانده پرداخت نموده تا وی پتوی مسافرتی برایش بیاورد ولیکن وی از اجرای این 
امر ســرباز زده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه 
شــورا حاضر نگردیده اســت این مرجع با توجه به دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن که از 
انکار و تکذیب خوانده مصون مانده دعوی را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 212/500 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید این رای غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه حقوقی اهواز می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
ســند مالکیت و برگ ســبز موتورسیکلت زیپ اســتارCC200 مدل 
تنــه شــماره  و   65964-594 انتظامــی  شــماره  بــه   1382

 57900322 موتــور  شــماره  و   NCR***200C8750927
متعلق به اینجانب مســعود بهــزاد فرزند محمد صادق شــماره ملی 
2248511280 و شــماره شناســنامه 9114 صادره از کردکوی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی پروانه بهداشتی
اصل پروانه بهداشــتی بهره برداری کارگاه پرورش ماهی به شــماره 
2300205100435 بــه تاریــخ صــدور اولیه 90/12/3 و شــماره 
1356/د/ن مورخ 1392/8/29 متعلق به اینجانب ولی اهلل عالی پور و 
شریک فرزند علی مراد متولد 1342 به شماره شناسنامه 196 صادره 
از اردل به کد ملی 4689222924 صادره از نظام دامپزشــکی استان 

خوزستان مفقود شده اعتبار ندارد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان مخابرات اردبیل

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید روز شنبه مورخه 96/12/5 
در ســاعت 16 در محل ســالن اجتماعات شــرکت مخابرات اســتان اردبیل واقــع در خیابان 
جمهوری اســالمی - میدان مخابرات - ساختمان شرکت مخابرات استان برای تصمیم گیری در 

خصوص موارد ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و تصویب آخرین ترازنامه

2- انتخاب هیئت تسویه
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان مخابرات اردبیل

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت سیستم هیرمن تیپ 
CDI-125CC رنگ سفید مدل 1391 به شماره پالک

  *156FMI*32409746 به شــماره موتور            
به شماره تنه N2P***125C9112284 بنام حمید 

آسمانی زرنق مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

۳۹۵
۳8876

ســندکمپانی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پراید 
جی تی ایکس آی به شماره پالک 577 ج 12 - ایران 14 
به رنگ مشــکی - متالیک مدل 1384 و شماره موتور 
 S1412284641965 01300406 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

برابر رأی شــماره 96/1641 مورخ 96/10/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرمعلی شــیرخانی فرزند اله داد به شماره شناسنامه 
3277 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 324/45 مترمربع در قسمتی 
از پالک 66 اصلی واقع در اســدآباد محله محمودبیگی کوچه شهید جمور خریداری با واسطه از 
مالک رسمی آقایان عباسعلی چنگیزی و عیسی چنگیزی 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 باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به  این اداره تســلیم 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.
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م الف: 1990 رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد-کامران متقی

صاحب عکس فوق کودکی اســت بنام مانی عظیمی 
حدوداً 11 ســاله که در تاریخ 90/5/20 در ســازمان 
بهزیســتی پذیرش شده اســت بعلت اعتیاد والدین و 
رها شــدن در پارک در سازمان بهزیستی پذیرش شده 
است. کســانی که از والدین و یا اقوام صاحب عکس 
فوق اطالعی دارند خواهشمند است با شماره تلفن های 
حاصل  تمــاس   09121899378 -  02144791116

نمایند.


