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به هرحال بعضا برخی از آنچه در آن دوران در جامعه بشــری روی
داده بود ،از تیغ سانســور غربیها جان ســالم به در بــرد و در برخی
گوشههای تواریخ آنها نقل شد و نقش بست.
مثــا در «دایره المعــارف بریتانیکا» به عنوان یکــی از معتبرترین
فرهنگنامههای دنیای غرب درج شــد که اولین قانون اساسی بشریت،
همان قانونی اســت کــه پیامبر اکرم (صلی اهلل علیــه و آله) در مدینه
برقرار ســاختند .اگرچه گنجینــه عظیمی که پیامبر اعظم از ســوی
خداوند به بشــریت هدیه کردند ،بسیار فراتر از این اعترافات و تاییدات
غربیهاست.
کتب مختلف محققان و پژوهشــگران خارجی از جمله «آدام متز»،

۳۲۴۲
تاریخ تمدن اسالمی۲ -

شکوه یک تمدن گمشده

از کتابخانه عظیم ری تا کتابفروشیهای بغداد

تصویر باال یکی از کتابخانههای کهن جهان اسالم در مراکش است که
توسط دولت این کشور بازسازی شده است .کتاب و کتابخانه در تمدن
اسالمی ارزش واالیی داشته چنانکه در تمامی شهرهای مهم اسالمی
نظیر ری ،بغداد و بصره کتابخانههای بزرگی وجود داشته است.

«زیگرید هونکه»« ،ژوزف بورلو»« ،ویل دورانت»« ،کریســتن ســن»،
«ارنست کوئل»« ،روبرت ایروین» و «کریستین پرایس» و ...گوشههایی
از تاریخ تمدن اسالمی را متذکر شدند و بسیاری از دستاوردهای تمدنی
بشر امروز را حاصل همان تمدن دانسته و حتی وقوع رنسانس را بدون
تحقق  10قرنی تمدن اسالمی ،امری ناممکن به شمار آوردند.
اما جریان اصلی آکادمیک و رســانهای برای آنکه اوال تاریخ اسالم را
تحریــف کرده و آن را از همه مفاخر و ظرفیتها و مصادیق اجراییاش
خالی کرده و دینی ارتجاعی و عقب افتاده و مخالف با علم و هنر جلوه
بدهد ،دست به تحریف تاریخ زد و همه افتخارات و دستاوردهای تمدن
اســامی را به غرب نسبت داد تا به دروغ غرب را واضع و مبدع هرگونه
تمدنی نشــان دهد و ثانیا نسل جدید را از گرایش به اسالم باز داشته و
همه آمال و آرزوهایشان را در تمدن غرب به رخ بکشد.
در نهایت وقتی برخی از وقایع یاد شــده را نتوانستند پنهان سازند،
آن را نتیجه دانشمندان ملیتهای مختلف درون تمدن اسالمی معرفی
کردند تا بازهم این حقیقت مســلم را پنهان سازند که اسالم موجب و
باعث اصلی همه این پیشــرفتها و تمدن ســازیها بوده است .حتی
در مســیر این دروغ بــزرگ تاریخی تا آنجا پیــش رفتند که برخی از
دانشــمندان و هنرمندان یاد شــده را به خود متعلق دانسته و خالی از
انگیزههای دینی و اسالمی نشان دادند!
امــا بررســی دقیق تاریخ یاد شــده و انگیزه و عمل دانشــمندان و
فرهیختگان و متفکران و هنرمندان دوران تمدن اسالمی تردیدی باقی
نمیگــذارد که همه ایــن علم و دانش و هنر تحت لــوای آموزشها و
هدایتهای کالم اهلل مجید و ســیره پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله)
و ائمه معصومین (علیهم الســام) شــکل گرفت که از همان نخستین
روزهای اســام ،مسلمانان را به فراگیری علم و دانش و هنر فراخواندند
و آن را بر مســلمانان واجب گردانیدند .طرفه آنکه برخی دانشمندان و
صاحب عکس کودکی است بنام مانی عظیمی حدوداً
 11ساله که در تاریخ  90/5/20در سازمان بهزیستی
پذیرش شده اســت بعلت اعتیاد والدین و رها شدن
در پارک در ســازمان بهزیســتی پذیرش شده است.
کســانی که از والدین و یا اقوام صاحب عکس فوق
اطالعی دارند خواهشمند اســت با شماره تلفنهای
 09121899378 - 02144791116تمــاس حاصل
نمایند.

آگهی تغییرات شرکت مهر گستر
یمین پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  373116و شناسه ملی 10320224050

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395
به تصویب رســید .موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره
شناسه ملی  10100188574به عنوان بازرس اصلی و نفیسه دروکی
به شماره ملی  0493404384به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()142076

آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس
سهامی خاص به شماره ثبت  352317و شناسه ملی
10103984048

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی
 1395/12/30به تصویب رســید .موسسه حسابرسی و خدمات مالی
فاطر به شماره شناسه ملی  10100188574به عنوان بازرس اصلی و
حسابرس مستقل شرکت و نفیسه دروکی به شماره ملی 0493404384
به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی به تصویب
رسید .روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()142078

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علی اشرفپناهی دارای شناسنامه  1به شرح دادخواست
به کالســه یک ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محرم پناهی
به شناســنامه  24576در تاریخ  1338/6/15اقامتگاه دائمی
خود در روســتای لک بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به -1:علی اعظم پناهی فرزند محرم به
شماره شناســنامه  598متولد ( 1331پسر متوفی)  -2نادعلی
پناهی فرزند محرم به شماره شناسنامه  512متولد ( 1323پسر
متوفی)  -3علی اشرفپناهی فرزند محرم به شماره شناسنامه
 1متولد ( 1333پسرمتوفی)  -4مهین تاج پناهی فرزند محرم
به شماره شناسنامه  645متولد ( 1335دختر متوفی)  -5مریم
پناهی فرزند محرم به شماره شناسنامه  511متولد  1321دختر
متوفی  -6ایران تاجخوراله فرزند یونسعلی به شماره شناسنامه
 453متولد  1296همســر متوفی .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیراین
صورت گواهی صادر خواهد شد.

صمدی -قاضی شورای حل اختالف آوج

مورخین غربی همچون جرج سارتن نیز برهمین باور هستند.
تمدن اسالمی برخالف تمدن غربی واجد دو عقالنیت بوده و هست،
عقالنیــت عرضی که همان علوم روز اعم از علوم عقلی و نقلی و دقیقه
اســت و عقالنیت طولی که این علوم را به منبــع عالم وجود یعنی به
ذات حق تعالی متصل میکند .از همین روی دانشــمندان و هنرمندان
مسلمان با هدف و قصد شناخت و معرفت و عبودیت خداوند متعال به
آموختن علم و هنر مبادرت میورزیدند و خود را جزیی از عالم هستی
میدانستند که به خواســت و یاری خداوند به کشف و پرده گشایی از
رموز و اسرار و زیباییهای آن همت میگمارند.
طرفــه آنکه در طول تاریخ تمدن اســامی هرزمان که این تمدن و
متولیانش به والیت ائمه معصوم (علیهم الســام) نزدیکتر شــده ،اوج
گرفته و هرزمان از آن دور شــده ،دچار افول گشته است .فی المثل در
دوران دیلمیان و آل بویه یعنی قرون  4و  5هجری که محبت شدیدی
نســبت به اهل بیت (علیهم السالم) داشــتند بنا به نوشته مورخین و
کارشناســان داخلی و خارجی ،شــکوفاترین دوران تمدن اســامی به
منصه ظهور رسید اما در عصر سلجوقیان که آن محبت و نزدیکی وجود
نداشــت ،تمدن اسالمی دچار افول شد یا در دوران صفویه و همچنین
حکومت حمدونیان در آندلس و فاطمیون در مصر نیز همین اتفاق افتاد
هدف از انتشــار اســناد و مکتوبات دوران تمدن اســامی ،عالوه بر
روشــن شــدن حقایق تاریخی که تاکنون پنهان و سانسور شده ،توجه
دادن نســل جوان به دورانی است که دین با زندگی و علم و هنر درهم
آمیخته بود و دین اســام موجب شــکل گیری تمدنی درخشان شد و
صدها و هزاران دانشــمند و فرهیخته و فیلسوف و هنرمند و اندیشمند

تمدنی که بنا برنوشته برخی از معتبرترین
مورخین غربی از جمله ویل دورانت و کریستن سن و
گوستاو لوبون  ،بنیاد و پایه و اساس تمدن امروز بشر
را پایه گذاری کرد .همان تمدن اسالمی که حدود 10
قرن بر جهان خود حاکم بود.
و ...به جامعه بشــری عرضه داشــت .این دقیقا مغایر با آنچه است که
نزدیــک به  4قرن تحت عنوان سکوالریســم (جدایی دین از زندگی و
سیاست و علم و هنر) توسط غرب به جوامع مختلف و به خصوص نسل
جوان القاء شده و آن را تنها راه سعادت بشر تلقی کرده اند!!
اســنادی از تمدن اســامی میتواند نمونههایی روشن از پیشینه و
زمینههای تمدنی را به نسل امروز ارائه دهد که بارها و بارها بازسازی و
بازگشــت به آن تحت عنوان «تمدن نوین اسالمی» توسط رهبر معظم
انقالب مورد تاکید قرار گرفته است.
در «اسناد و مکتوباتی از تمدن اسالمی»  ،مجموعهای قابل توجه از
اسناد مکتوب و شفاهی (توسط کارشناسان و اساتید معتبر این حوزه)
مورد توجه قرار گرفته که حاصل حدود  4ســال تحقیق و پژوهش در
اســناد و کتب و کتابخانهها و موزهها و مراکز آکادمیک و پژوهشــی و
مســافرت به مناطق و اماکن مربوطه و برداشــتن دهها ساعت فیلم و

کارت بازرگانی به شــماره  115316بنام
شــرکت پایاذوب اصفهان صــادره از اتاق
بازرگانی اصفهــان مفقود گردیده از درجه
اعتبار ساقط است.
آگهی تغییرات شــرکت بنیان گستر کاوا سهامی
خاص به شــماره ثبت  423479و شناســه ملی
10320760023

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1395/2/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت
به استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی-
شــهر تهران -ســعادتآباد -بلوار فرهنگ -خیابان
هیجدهم شرقی -پالک  -47طبقه سوم -واحد  1کد
پستی  1997857989تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ()142073

آگهی تغییرات شــرکت افق توســعه پاسارگاد
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 372871
و شناسه ملی 10320230845
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1396/04/26تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب
ســود و زیان ســال مالی منتهی به  1395/12/30به تصویب
رسید .موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی
 10100188574به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی
به شــماره ملی  0493404384به عنــوان بازرس علیالبدل
شــرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کیهان
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهیهای شرکت
انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()142077

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علی اشــرف پناهی دارای شناسنامه  1به شرح دادخواست
به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران تاج خوراله به
شناســنامه  453در تاریخ  1340/1/15اقامتگاه دائمی خود در
روســتای لک بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1علی اعظم پناهی فرزند محرم به شــماره شناســنامه 598
متولد ( 1331پسر متوفی)
 -2نادعلی پناهی فرزند محرم به شــماره شناسنامه  512متولد
( 1323پسر متوفی)
 -3علی اشرف پناهی فرزند محرم به شماره شناسنامه  1متولد
( 1333پسر متوفی)
 -4مهین تاج پناهی فرزند محرم به شماره شناسنامه  645متولد
( 1335دختر متوفی)
 -5مریم پناهی فرزند محرم به شــماره شناســنامه  511متولد
 1321دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی -قاضی شورای حل اختالف آوج

 آیا میدانستید که مسلمین برای اولین بار اصول رسمبر سطح کره را شناختند؟  -آیا میدانستید که این مسلمین
بودند که با آمیزش جبر و هندسه ،اصول هندسه تحلیلی دکارت
را به وجود آوردند؟  -آیا میدانستید که معادله سرعت توسط
«ابوالوفای بوزجانی(قرن دهم میالدی)» کشف شده است؟
 آیا میدانستید که مسلمین برای اولین بار به کروی بودن زمینو دوران آن به گرد محورش قائل شدند؟
صدها عکس و اسالید و تهیه صدها ساعت تصاویر آرشیوی بوده است.
ارائه اســناد متنابهی از کتب قدیمی و همچنین دســت نوشتههای
دانشــمندان و هنرمندان و اندیشه ورزان آن دوران و تصاویر و اسنادی
که کارشناسان مختلف تهیه کرده و عرضه داشته اند ،از جمله نکتههایی
است که این مجموعه را میتواند خواندنیتر و قابل استنادتر بگرداند.
فصل اول :یک تمدن گمشده
-1آیا میدانســتید که حدود هزار سال پیش در شهر بغداد بیش از
یکصد کتابفروشی وجود داشته است؟
-2آیا میدانســتید هزار ســال پیش فقط و فقط فهرست کتابهای
کتابخانه عمومی ری به  10هزار جلد میرسیده؟
-3آیا میدانســتید کتابخانه بصره به طالبان علم که در آنجا مطالعه
میکردند مقرری و اعانه میداده؟
-4آیا میدانســتید که وقتی مغوالن بغداد را به ویرانی دادند سی و
شش کتابخانه عمومی در آنجا بوده؟
عباد» به قدر
بن
«صاحب
بزرگان،چــون
 -5آیا میدانســتید بعضی
ّ
کتابخانههای اروپا کتاب داشته اند؟
-6آیا میدانســتید که در آن زمان هیچ کس جرئت نداشــت مال
فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند؟
-7آیا میدانستید که مســلمین برای اولین بار اصول رسم بر سطح
کره را شناختند؟
 -8آیا میدانســتید که این مســلمین بودند که بــا آمیزش جبر و
هندسه ،اصول هندسه تحلیلی دکارت را به وجود آوردند؟
-9آیا میدانستید که معادله سرعت توسط «ابوالوفای بوزجانی(قرن
دهم میالدی)» کشف شده است؟
 -10آیا میدانستید که مسلمین برای اولین بار به کروی بودن زمین
و دوران آن به گرد محورش قائل شدند؟
اینها ســؤاالتی است که حجتاالســام انصاری گردآورنده چکیده
کتاب ارزشمند «دانش مسلمین» اثر محمد رضا حکیمی  ،در مقدمهای
که برآن نوشــته ،با توجه به محتوای آن کتاب آورده است .سؤاالتی که
همگی به کمال در متن کتاب پاســخ داده شــده است.پاسخهایی که
همگی نشان از وجود تمدنی پرشکوه به نام تمدن اسالمی دارد.
چــرا چنین تمدنی با چنین پیشــینه و دارا بودن گنجینهای عظیم
و تاثیر شــگرف در تاریخ بشــر از این تاریخ حذف شــده است؟ چرا از
این تمدن و ابعاد حیرت انگیز آن در کتب تاریخ علم ســخنی به میان
نیامده است؟
تمدنی که بنا برنوشــته برخی از معتبرترین مورخین غربی از جمله
ویل دورانت و کریســتن سن و گوســتاو لوبون  ،بنیاد و پایه و اساس
تمدن امروز بشر را پایه گذاری کرد .همان تمدن اسالمی که حدود 10
قرن بر جهان خود حاکم بود .ولی آنها سعی کردند با در اختیار گرفتن
مراکز علمی و آموزشــی و رسانههای مختلف اعم از کتاب و مطبوعات
و بعدا رادیو و تلویزیون و سینما ،تمدن اسالمی را از تاریخ حذف کرده
و همه دســتاوردهای علمی و فرهنگی و اجتماعی بشــر امروز را ناشی
از تمدن جعلی خویش معرفی نمایند .غافل از آنکه این تمدن اســامی
به عنوان تنها تمدن الهی بود که براســاس ایمان و عقل و خرد و برای
تربیت انســان طراز مکتب و رســتگاریاش ،پایههای خود را براساس
معنویت و علم و فرهنگ گــذارد .چراکه معجزه پیامبرش کتاب بود و
نخســتین آیات الهی که براو نازل گشت درباره خواندن بود و نوشتن و
کتابت از مهمترین اجزاء آن شد .تمدنی که در دورانی طوالنی از شرق
تا غــرب عالم را در برگرفته بود و صدای ملکوتــی اذان را از دریاهای
جنوب شــرقی آســیا تا کوههای آناتولی و در قلب امپراطوری بیزانس
(روم شرقی) و از صحاری افریقا و تا دشتهای آندلس طنین انداز کرد.
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای جالل کرامتی فرزند بهرامعلی دارای شناســنامه شماره  6020به شرح دادخواست به کالسه 960923
از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرامعلی کرامتی اوجور
فرزند بالل به شناسنامه  510در تاریخ  1396/11/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر اســت به  -1 :جالل کرامتی شش  6020پسر  -2جواد کرامتیاوجور شش  941پسر
 -3مریم کرامتیاوجور شش  11136دختر  -4عذرا شفیعیشش  99همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.

قاضی شعبه  6شورای حل اختالف شهر قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمدکشاورز حدادها دارای شناسنامه شماره  2از این شورا درخواست
گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدباقر
کشاورز حدادها به شناسنامه  680در تاریخ  1392/9/12اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :رخشنده
کشــاورز نوروز شش  794همسر متوفی  -2محمود کشاورز حدادها شش
 1029فرزند ذکور  -3مظاهر کشــاورز حدادهــا شش  15فرزند ذکور -4
حمزه کشــاورز حدادها شش  1373فرزند ذکور  -5محمد کشاورز حدادها
ش ش  2فرزند ذکور  -6جواد کشــاورز حدادهــا شش  1673فرزند ذکور
 -7زهرا کشاورز حدادها شش  1123فرزند اناث  -8فریده کشاورز حدادها
شش  6فرزند اناث .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف بخش کوهین

آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار سهامی
خاص به شماره ثبت  389590و شناسه ملی
10320399467

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1396/03/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حســاب سود
و زیان ســال مالی منتهی  1395/12/30به تصویب رسید .موسسه
حسابرســی فاطر به شناسه ملی  10100188574به عنوان بازرس
اصلی و عباســعلی شریفی به شماره ملی  1263269095به عنوان
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید .روزنامه
کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()142074

آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران
وشرق سهامی عام به شماره ثبت
 250731و شناسه ملی 10102912170

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

مــورخ  1396/01/30و مجــوز شــماره  96/193399مورخه

 96/6/22بانــک مرکزی و مجوز شــماره  122/25901مورخه

 96/7/1ســازمان بــورس تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای
هیئــت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2ســال انتخاب شــدند:

شــرکت ســرمایهگذاری تدبیر (ســهامیخاص) به شناسه ملی

 10101907666شرکت سرمایهگذاری پویا (سهامیعام) به شناسه
ملی  10102588528شــرکت ایران و شرق (سهامیخاص) به

شناسه ملی  10100205339شرکت کشاورزی مدبر کشت توس

(ســهامیخاص) به شناسه ملی  10380304009شرکت تولید و
صادرات ریشمک (سهامیعام) به شناسه ملی 10530010540

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

تروریسم صهیونیستی -بخش پایانی

نقش مهم یک جاسوس نفوذی
در تعیین سرنوشت یک جنگ
اردن
در پــی عملیــات تالفی
جویانه حمــاس در تاریخ 30
جوالی .1997م که مجری آن
یک عامل انتحاری در اورشلیم
بوده و منجر به کشته شدن 16
اســرائیلی در آن شد بنیامین
نتانیاهو مجوز عملیاتی را علیه
خالد مشعل نماینده حماس
در اردن صــادر کرد و در 25
سپتامبر .1997م در پایتخت
اردن مشــعل هــدف حمله
تروریســتی موساد قرارگرفت
که این عملیات در پی تعقیب
و دســتگیری ماموران موساد
توسط محافظ خالد مشعل به
شکست انجامید و شیخ احمد
یاســین رهبر معنوی حماس
در پی شکست این عملیات از
زندان اسرائیل آزاد شد.
سوریه
الی کوهن یک جاسوس
اسرائیلی بود .بیشتر معروفیت
او به خاطر عملیاتش در سوریه
است که او توانست با نفوذ در
رژیم ســوریه تا مشاور عالی
وزیر دفــاع نیز ترقی یابد .در
نهایت هویت واقعی او آشکار
شده و در سال .۱۹۶۵م اعدام
شــد .گفته میشود اطالعات
گردآوری شده توسط او نقش
مهمی در پیروزی اسرائیل در
جنگ ششروزه داشتهاست در
سوریه ،او هویتی به نام امین
ثابت را داشت .کوهن موفق شد
اعتماد افراد زیادی در ارتش و
دولت سوریه را به دست آورد.
در همین زمان او اطالعات را
به وسیله رادیو ،نامه و گاهی
نیز به صورت حضوری منتقل
میکــرد .مهمترین اطالعات
جمع شده توسط او وقتی بود
که از بلندیهای جوالن بازدید
کــرد و موفق شــد اطالعات
نظامی سوریه در آن منطقه را
به اسرائیل منتقل کند .کوهن
وانمود کرد که برای کمک به
سربازانی که زیر آفتاب کشیک
میدادند قصد دارد درختانی را
در باالی ســر آنها بکارد .بعدا ً

این درختها به عنوان هدف برای
ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار
گرفت .کوهن بازدیدهای زیادی
از قســمت جنوبی انجام داد و
عکسها و نقاشــیهای زیادی از
این منطقه برای اسرائیل تهیه
نمود.کوهن موفق شد دوستان
بسیار زیادی در بین افراد عالی
رتبه ارتش سوریه به دست آورد.
بعضی گزارشها معتقد هستند
که او دوســتی زیادی با امین
الحافظ داشــت .ولیکن حافظ
این دوستی را تکذیب میکند.
بعد از این حافظ رئیس جمهور
شد ،کوهن حتی برای پست وزیر
دفاع در نظر گرفته شده بود.
کوهن همچنین موفق شد
از برنامه مخفی ارتش ســوریه
برای ایجاد چندین الیه پشــت
سرهم پدافند پرده بردارد .ارتش
اســرائیل تنها انتظار یک الیه
دفاعــی را داشــت و اطالعات
کوهن برای آن بسیار ارزشمند
بود.

الی کوهن یک جاسوس اسرائیلی بود .بیشتر
معروفیت او به خاطر عملیاتش در سوریه است که
او توانست با نفوذ در رژیم سوریه تا مشاور عالی
وزیر دفاع نیز ترقی یابد .در نهایت هویت واقعی او
آشکار شده و در سال .۱۹۶۵م اعدام شد.
در ســال .2008م در ســاحل
طرطوس توسط یک تک تیرانداز
از یک قایق
تــرور عماد مغنیــه یکی از
فرماندهان حزب اهلل در ســال
.2008م
امارات متحده عربی
تــرور محمــود المبحــوح
یکی از فرماندهــان رده باالی
حماس و یکــی از بنیانگذاران
گردانهای عزالدین قسام شاخه
نظامی حماس بود .وی در ۱۹
ژانویــه .۲۰۱۰م در هتل روتانا
دوبی کشته شد .رئیس پلیس
دوبی اعالم کرد با قاطعیت ۹۹
درصد موساد را عامل این قتل
می داند.

کوهن همچنین موفق شد از برنامه مخفی ارتش
سوریه برای ایجاد چندین الیه پشت سرهم پدافند
پرده بردارد .ارتش اسرائیل تنها انتظار یک الیه
دفاعی را داشت و اطالعات کوهن برای آن بسیار
ارزشمند بود.
در ســال .۱۹۶۴م ،کوهن
به طــور مخفیانه به اســرائیل
بازگشت تا بتواند در زمان زایمان
همسرش در کنار او باشد.
عملیات باغ میوه :به حمله
هوایی ارتش اسرائیل به منطقه
دیــر ال ّزور ســوریه در تاریخ ۶
سپتامبر .۲۰۰۷م گفته میشود
که در طی آن مجتمعی که طی
ادعای سازمان سیا برای مقاصد
هســتهای نظامی ساخته شده
بود ،منهدم شــد .اسکادران ۶۹
نیروی هوایی ارتش اســرائیل
این حمله را به اجرا رساند و در
آن از هواپیماهای اف ۱۶-فالکن
و اف ۱۵-ایگال استفاده نمود.
ترور محمد سلیمان ،رئیس
ســازمان انرژی اتمی ســوریه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده
 139604011164000094/2به شماره بایگانی 9600053

بدینوســیله به آقای محمدحسین بهبودی فرزند محمدجواد به شناسنامه شماره  4285صادره
از مهریز و آقای محمدعلی بهبودی ابرقوئی فرزند محمدجواد به شناســنامه شماره  69صادره
از مهریز و خانم فاطمه بهبودی ابرقوئی فرزند محمدجواد به شناســنامه شــماره  4004صادره
از مهریز و خانم خدیجه بهبودی ابرقوئی فرزند محمد جواد به شناســنامه شــماره  32صادره
از مهریز و خانم زهرا بهبودی ابرقوئی فرزند محمدجواد به شناســنامه شماره  3286صادره از
مهریز همگی ســاکن مهریز محله سلمان فارسی ابالغ میشود که خانم فاطمه نصیری فرزند
اماناله جهت وصول تعداد پنجاه و پنج ســکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید به اســتناد
مهریه مندرج در ســند ازدواج شــماره  8326مورخ  1384/10/19دفترخانه ازدواج شماره 95
شــهر آباده طشک استان فارس علیه شــما به عنوان ورثه محمد جواد بهبودی اجرائیه صادر
نموده و پرونده اجرائی به کالســه  9600053در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ
 1396/11/9مأمور اداره پســت ،محل اقامت شما به شرح اعالمی متعهد له شناخته نشده ،لذا
بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آئیننامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محسوب میگردد ،نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی
جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار96/11/30 :

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز -علیرضا دهقان منشادی

آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص
به شماره ثبت  424555و شناسه ملی 10320764980

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1395/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به
نشانی استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر
تهران -سعادتآباد -بلوار فرهنگ -خیابان هیجدهم شرقی-

اوگاندا
یک مأموریت نجات گروگان
است که توسط نیروهای دفاعی
اســرائیل در فــرودگاه انتبه در
اوگانــدا ســال .۱۹۷۶م انجام
شــد.در  ۲۷ژوئن ،یک هواپیما
ایر فرانس که در آن  ۲۶۰مسافر
و خدمه حین پــرواز از تلآویو
به پاریس توســط هواپیماربایان
فلســطینی ربوده شد .مبارزین
فلســطینی به خلبان دســتور
دادنــد که به انتبــه ،نزدیک به

کامپاال ،پایتخت اوگاندا ،پرواز
کند .در اوگانــدا عیدی امین
از هواپیماربایان حمایت کرد
و پنــج نفر دیگــر در آنجا به
تیــم دو نفره ربایندگان اضافه
شــدند .ربایندگان مســافران
یهــودی را جدا کــرده و بقیه
را آزاد کردند.آنها درخواســت
آزادی شــماری از زندانیــان
را مطــرح نمودند .ســرانجام
نیروهای اسراییل پس از پرواز
به ســوی اوگاندا ،به فرودگاه
حملــه کــرده و گروگانها را
آزاد کردنــد .در درگیری ۴۵
نفر از نیروهــای ارتش اوگاندا
و نیز یک افسر ارشد اسرائیلی
(یوناتان نتانیاهو) کشته شدند
همچنین تکاورها  ۷گروگانگیر
بعالوه  ۱گروگان (به اشتباه دو
گروگان را هدف قرار گرفتند) را
کشتند .تنها یک زن یهودی که
شهروند فرانسه بود آزاد نشد .او
به دلیل بیماری به بیمارستانی
در اوگاندا منتقل شده بود.

سودان
پس از واقعه تروریســتی
 18ژوئیه .1994م بود که در
جریان آن  85نفر از یهودیان
آرژانتیــن تبار جــان خود را
از دســت دادند ،موســاد که
جمهــوری اســامی ایران را
مقصر دانست اقدام به حمله به
سفارت ایران در خارطوم کرد.
پاکستان
ارتباط بــا رئیس جمهور
پرویز مشرف و گرفتن اطالعات
از وی.

صفحه پاورقی

روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه منتشر میشود

تلفنResearch@kayhan.ir ۳۵۲۰۲۱۱۳ :

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

آگهی موضــوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامــه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  1396/11/3 -139660326002001124هیئت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اســماعیل
ولیخانی فرزند خانعلی به شماره شناسنامه  592صادره از -در یک باب خانه به مساحت
 197/11مترمربــع پالک  473فرعــی از  224اصلی بخش  4همــدان واقع در مزرعه
علیآباد خریداری از مالک رســمی آقای رضا احمدی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند 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 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 1396/11/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/30 :

مالف 426قدیر یوسفینیا -رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 424183
و شناسه ملی 10320762671

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1395/10/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس
تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر تهران -سعادتآباد -بلوار
فرهنگ -خیابان هیجدهم شــرقی -پالک  - 47طبقه سوم -واحد  1کد

پالک  -47طبقه سوم -واحد  1کد پستی 1997857989

پســتی  1997857989تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح

تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.

فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران()142070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران()142069

آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار
سهامی خاص به شماره ثبت 389590
و شناسه ملی 10320399467

آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص
به شماره ثبت  424555و شناسه ملی 10320764980

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 1396/05/01تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اعضای هیئتمدیره برای
مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند - :شرکت طلیعه سروش
پایدار به شناســه ملی  10320787126به نمایندگی حمید احمدی
به شــماره ملی  0052754073به عنوان رئیس هیئتمدیره شرکت
تامین اعتماد زاگرس به شناســه ملی  10320787111به نمایندگی
حســین نویــدی چافی به شــماره ملــی  2708461486به عنوان
نایبرئیس هیئتمدیره شــرکت امین اعتماد پیشرو به شناسه ملی
 10320787130بــه نمایندگی خانم فاطمه کرمی به شــماره ملی
 0080178537به عنوان عضو هیئتمدیره و مدیرعامل امضاء کلیه
اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفق ًا به همراه مهر
شرکت معتبر است ،و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء
هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()142075

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/10/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به
 1395/9/30به تصویب رسید .مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقامنگر
آریا به شــماره شناسه ملی  10100617632به عنوان بازرس اصلی و خانم
نفیســه دروکی به شــماره ملی  0493404384به عنوان بازرس علیالبدل
شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران()142071

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص
به شماره ثبت  423479و شناسه ملی 10320760023

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/11/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال
مالی منتهــی به  1395/9/30مورد تصویب قرار گرفت -.مؤسســه
حسابرســی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی
 10100617632به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیســه دروکی به
شــماره ملی  0493404384به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران()142072

