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*  در شــهريور ســال 65 حضــور و نطق مهم 
و تاريخی ايشــان در اجالس ســراِن عدم تعهد 
در هــراره، پايتخــت زيمبابــوه، آن اجالس را 
متحول و دل هاي آمادة ســران آزادة کشورهاي 
انقالب اســالمي جذب کرد. به  را  مظلوم جهان 

و آرشيو صداوسيما و وزارت خارجه و... که به هيچ کدام دسترسي نداشتيم. به 
اسنادي که در اختيار همه هستند، اما ديده نمي شوند. اسنادي که حرف هاي 
زيادي دارند، اما کســي آنها را به سخن نمي آورد. اسنادي که با فريادهاي در 
گلومانده، خاموشــند و معموالً خاک گرفتــه: روزنامه هايي که در همان ايام 

منتشر مي شدند.
در ميــان چهار روزنامة »جمهوري اســالمي«، »اطالعات«، »کيهان« و 
»رسالت« صفحات فراواني بود در مورد آن سفر هشت روزه. از چند روز قبل، 
تا نزديک به يک ماه بعد از سفر، مطالب متنوعي از اصل و حواشي آن، در اين 

روزنامه ها چاپ شده است.
با ديدن اين حجم مطلب و متن نطق هاي حضرت آقا در حين سفر، برايمان 
يقين شــد که بايد به يک کتاب فکر کنيم؛ کتابي که يک نگاهش به حضور 
آيت اهلل خامنه اي در اجالس هراره اســت و نگاه ديگرش به حضور در اجالس 

* در داخــل کاخ ســاختمانی مختــص بــه گورباچف بــود که ما 
پــس از گذر از يــک در و طــی يک راهــرو و پیچ و بــاال رفتن 
از ســه پله به اتــاق رئیــس اتحاد جماهیر شــوروی رســیديم.

*  هنــگام ورود بــه اتــاق ديدارهــای رســمی گورباچــف از 
ورود ســفیر کشــورمان ممانعــت کردنــد و گفتند ما دســتور 
داريــم فقــط پذيرای ســه ســفیر آيــت اهلل خمینی باشــیم.

صبح، پــس از اقامه نماز 
صبــح، برای صــرف صبحانه 
به ســالن رفتيم، بر روی ميز 
خوردنی هــای مختلفی طبق 
سنت و تشريفات خود چيده 
بودند، اما فقط توانســتيم از 
آقای  بخوريم،  آب پز  تخم مرغ 
جوادی آملــی حتی تخم مرغ 

هم نخورد.
پس از صرف صبحانه کيف 
و وسايل و لوازم شخصی و هر 
آن چه را که داشتيم برداشتيم، 
زيرا قرار بود پس از ابالغ پيام 
بالفاصله به فــرودگاه رفته به 
ايــران بازگرديم، چــرا که ما 
اجازه  ديدار و سياحت از مناطق 
ديدنی و تماشايی شهر مسکو 
و ديگر شــهرهای شوروی را 
نداشتيم. به خاطر اين که در 
دســت اندرکار  برادران  ايران 
تهيه مقدمات ســفر هيئت از 
محضر امام سؤال می کنند: »آيا 
اين ها [افراد هيئت] حاال که به 
شوروی می روند می توانند يکی 
دو روز ميهمان سفارت باشند« 
که امام فرموده بودند:  »هر وقت 
خواســتند به گــردش بروند، 
بروند؛ ليکن اين جلسه که به 
عنوان نماينــده من می روند، 
فقط بايــد نامــه را بدهند و 

برگردند.«
بدين ترتيــب وقت ما به 

متر مربع بود که ميزی دوازده 
نفره اما با شــش صندلی در 
آن بود، معلوم بود ســه نفر ما 
بايد در يک طرف و گورباچف، 
مترجم و مشــاورش در طرف 
پرده هايی  بنشينند.  آن  ديگر 
که بــر پنجره ها آويــزان بود 
خيلی ســاده بود، يک موکت 
بی نقش و نگار هم از کنار ميز 

تا دم در انداخته شده بود.
تعدادی محــدود عکاس و 
خبرنگار در اتاق بودند، ما بر روی 
صندلی ها قرار گرفتيم. با آقای 
مشاور در فرودگاه هنگام مراسم 

اشاره:
ايران امروز به برکت انقالب اسالمی جايگاه ويژه ای در مناسبات 
جهانی پیدا کرده است و به تبع آن جهان امروز، چشم و گوش به دهان 
حضرت آقا دوخته است. کالم ايشان براي جبهة حق، نقشة راه است؛ 
و براي جبهة باطل، تهديدهاي جدِي پیش رو. مستضعفان و مظلومان 
از بیانشان قوت قلب و روحیه مي گیرند و مستکبران و ظالمان ناامید 

و هراسان مي شوند.
سال ها پیش امام خمینی)ره( پرچم عدالتخواهی و مبارزه با ظلم 
را برافراشتند و در ادامه رهبر معظم انقالب، در رأس جريان مقابله با 
ظالمان همچنان استوار ايستاده اند. اگر در ايام اختناق پیش از انقالب، 
حق نداشتیم کلمه اي در مورد اسرائیل بگويیم؛ امروز، رهبر انقالب، 
محکم و جدي، رژيم اشغالگر قدس را تهديد مي کنند که اگر غلطي 
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شخصی ام بود کمی راحت شد. 
البته بازرســی نامحسوس و از 
الکترونيکی  دستگاه های  طريق 
که بر معابــر و درها بود، انجام 

می شد.
و  ســفارت  کارگــزاران 
وجود  با  ايرانــی  ديپلمات های 

شــد. در داخل کاخ ساختمانی 
مختص به گورباچف بود که ما 
پــس از گذر از يــک در و طی 
يــک راهرو و پيــچ و باال رفتن 
از ســه پله به اتاق رئيس اتحاد 
جماهير شــوروی رســيديم. تا 
همين لحظــات هم من دغدغه 
بازرســی کيفم را داشــتم. که 
خوشــبختانه اين جا هم به دام 
بازرسی نيفتاديم. هنگام ورود به 
اتاق ديدارهای رسمی گورباچف 
از ورود سفير کشورمان ممانعت 
کردند و گفتند ما دستور داريم 

دوران پیش از رهبري، در هشت سفر خارجي، سفیر امام و انقالب بودند 
که پیام اسالم ناب را به جهان رساندند. در شهريور سال 65 حضور 
و نطق مهم و تاريخی ايشــان در اجالس سراِن عدم تعهد در هراره، 
پايتخت زيمبابوه، آن اجالس را متحول و دل هاي آمادة سران آزادة 
کشورهاي مظلوم جهان را به انقالب اسالمي جذب کرد. اين حضور 
فعال و پرمغز، براي دوســتان انقالب و اسالم و آنان که اين جريان را 
رصد مي کردند، ثابت کرد که اين نوع اعتقاد به اسالم، نه تنها داعیة 
حکومت داري، بلکه داعیة جهان داري دارد. و اگر بتواند، همان گونه 
که نظام اسالمي را در ايران برپا کرده؛ ادارة امور دنیا را براساس اين 

دين، در دست خواهد گرفت.
و در شــهريور سال 91 سخنراني ايشــان، به عنوان رهبر معظم 
انقالب اســالمي، در شانزدهمین اجالس سران عدم تعهد در تهران، 
بیاِن متعالِي مفهوم »عدم تعهد« و ترســیم مسیر آرماني اين تفکر 
بود. در همین ســخنراني، باز هم حمله کردند به رژيم صهیونیستي، 
به عنوان دشــمن اصلي و غده اي سرطاني که تا از بدن تب دار جهان 
برداشــته نشود، هیچ درماني به بهبودي کامل نمي رسد. و آمريکا را 
نصیحت کردند که دست از حمايت از اين رژيم جعلي بردارد. و اينها 
همه نشان دهندة قدرت و اقتدار انقالب اسالمي مردم ايران بود، باوجود 
تمام دشمني هاي ناجوانمردانة نظام سلطه. اقتداري که از تهران، به 

رخ تمام دنیا کشیده شد.
متن حاضر که از امروز در قالب پاورقی به مخاطبان ارائه می شود 
روايتي از اين دو دوره حضورآيت اهلل خامنه اي در اجالس سران جنبش 
عدم تعهد است. سفرهاي خارجي آيت اهلل خامنه اي در دوران پیش از 
رهبري، اتفاقات ويژه و برهه هاي مغتنمي هستند که مي توان در آنها 
با راهبرد  و نحوة عملکرد ايشان در روابط بین الملل و مسائل جهاني 
آشنا شد. در اين میان، يکي از طوالني ترين و مهم ترين سفرها، حضور 
هشت روزة ايشان، به عنوان رئیس جمهور ايران، در هراره، پايتخت 
زيمبابوه براي شرکت در هشــتمین اجالس سران کشورهاي عضو 
جنبش عدم تعهد است. اين سفر جذاب و حواشی آن به همراه متن 
و حاشیه حضور رهبری در اجالس عدم تعهد تهران در قالب کتابی 
با عنوان »از هراره تا تهران« توسط انتشارات صهبا در سال 1393 به 
بازار نشر عرضه و با استقبال عالقه مندان مواجه شد. انتشارات صهبا 
پیش از اين با کتاب هايی نظیر »دغدغه های فرهنگی«، »انسان 250 
ساله«، »مسیح در شب قدر« و ... نظر دوستداران کتاب و کتابخوانی را 
به خود جلب کرده و نشان داده بود انصافا توانايی خوبی در به روزسانی 
و مدون ســازی خاطرات و بیانات رهبر انقالب در گذر زمان دارد. از 
امروز میزبان تالش فرهنگی صادقانه آنها در صفحه پاورقی هستیم.

کتاب » از هراره تا تهران«
مشــغول مطالعة يک منبع عظيم معرفتي بوديــم؛ متن هاي زيبايي که 
سرشــارند از معارف، نکته ها، تحليل هــا، آموزش ها و موعظه ها. و آيينه هايي 
هستند از تاريخ انقالب اسالمي، اما نه آن تاريخي که فعل هاي ماضي را صرف 
مي کند و جلو مي رود؛ تاريخي که روح وقايع را بيان مي کند و از هر حادثه اي 
در گذشــته، درسي بيرون مي کشد براي آينده. داشتيم متن خطبه هاي نماز 

کرده بودند و بعضي، نکاتي در ذهنشان مانده بود. گرچه اصل اطالعات از متن 
روزنامه ها به دســت آمد، اما اين گفتگوها هم به روشن شدن برخي ابهامات 

کمک و بعضاً نکاتي ريز و جزئي را اضافه کرد. 
* * *

»از هراره تا تهران« ورود به يک موضوع جديد در دامنة وسيع »صهـبا« 
اســت. سفرهاي خارجي آيت اهلل خامنه اي، از سال 59 تا 68 ، به خاطر مسافر 
تأثيرگذارشان، در تاريخ انقالب و دوستان انقالب و حتي دنيا، اثرگذار بوده اند:

1ـ سفر به هندوستان، براي رساندن پيام انقالب اسالمي )سال59(
2ـ سفر به سوريه، ليبي و الجزاير، براي دفاع از فلسطين )سال63(

3ـ سفر به پاکستان )سال64(
4ـ سفر به کشورهاي جنوب آفريقا: تانزانيا، موزامبيک، آنگوال و زيمبابوه، 
براي حمايت از خط مقدم مبارزه با رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي )سال64(

5ـ ســفر به زيمبابوه، براي شرکت در هشتمين اجالس سران عدم تعهد 
)سال65(

6ـ ســفر به نيويورک، براي ســخنراني در مجمع عمومي ســازمان ملل 
متحد )سال66(

7ـ سفر به روماني و يوگسالوي )سال67(
8ـ سفر به چين و کره جنوبي )سال68(

ســفر به پاکســتان متصل است به ســفر به جنوب آفريقا، اما موضوع و 
شرايط دو سفر متفاوت است، لذا جداگانه ذکر شده اند. اين کتاب روايت سفر 
پنجم است از هشت سفري که اميدواريم روزي، تمام آنها توسط هر مجموعة 

دلسوزي، روايت شوند.
* * *

کتاب »از هراره تا تهران« شامل چهار قسمت است:
- مقدمه: متن خطبة اول نماز جمعة ذکر شده، در واقع يک مقدمة محتوايي 
است بر آنچه در هراره اتفاق افتاده و آنچه حضرت آقا در هراره بيان مي کنند. 
روح ايــن خطبه، در تمام صفحات کتاب جريان دارد، لذا مطالعة اين مقدمه، 

باعث مي شود به درک عميق تري از روايت سفر و اتفاقات بعد از آن برسيم.
- بخش اول، روايت هراره: عمده ترين قســمت کتاب است که شرح سفر 
حضرت آقا به هراره، به صورت روزانه، از لحظة ورود تا برگشــت و اقامة نماز 
جمعه، به شکل روايت گري، در آن آمده. به جز روايت سفر و متن سخنراني هاي 
ايرادشده، برخي موضوعات مربوط به شرايط آن روز دنيا، به مناسبت هايي مطرح 
شــده اند تا به فهم آنچه در هراره گفته مي شود و اتفاق مي افتد، کمک کند. 
ممکن است به خاطر فاصلة زماني، برخي موضوعات در ابتدا، براي مخاطبين 

مبهم باشد، عمدة اين ابهامات در ادامة مطالعة متن برطرف خواهد شد.
- بخش دوم، از هراره تا تهران: مروري است سريع و اجمالي بر آنچه در 
ميان اين دو اجالس، در موضوعات مهِم مربوط به آنچه در هراره بيان شــده، 
گذشــته. در اين بخش، برخالف بخش اول، از شــرح مفصل و بيان جزئيات 

صرف نظر و مروري کلي بر اين موضوعات شده است.
- بخش سوم، روايت تهران: برگزاري اجالس شانزدهم جنبش عدم تعهد 
در تهــران و حضور حضرت آقــا در آن را روايت مي کند. که شــامل روايت 
برگزاري اجالس، ديدار برخي سران با معظم له و سخنراني ايشان در افتتاحية 

اجالس است.

فراوانی که کشــيدند،  زحمات 
اما برخــی نکات از ذهنشــان 
دور مانــد که به ما تذکر دهند. 
شــايد علت اين بود که آنها تا 
به حال با هيئتی در اين ســطح 
از طرف ايــران مواجه نبودند و 
تقريبا غافلگير شده بودند. آن ها 
فراموش کــرده بودند اطالعاتی 
درباره نحوه تشريفات و نکاتی که 
بايد در ديدار با گورباچف رعايت 
می شــد در اختيارمان بگذارند؛ 
اين که چه کسی اول وارد شود، 
چه کسی در کجا بنشيند و چه 

* موقع ورود ما، گورباچــف با يک يک آقايان 
دست داد، وقتی به نزديک من رسید دستش را 
دراز کرد و من خیلی تند دستم را به زير چادر 
کشــیدم. اين کار من برای او خیلی گران آمد.

خاطرات 
مرضیه حديدچی )دباغ( - 49

در برابر امپراتوری شرق

زيره به کرمان می برد، خود آقای 
الريجانی بهتر از هرکس ديگری 
اين نــکات و اصــول و فروع را 
می دانست؛  اما می شنيد و چيزی 

نمی گفت.
از ورود گروه ديپلمات ها به 
درون کاخ کرمليــن جلوگيری 

خطبة اول در مورد نفي ظلم پذيري است و خطبة دوم، تشريح فرياِد انقالب 
اسالمي است، در ميان کشورهاي جهان سوم، در نفي ظلم پذيري.

هرکــدام از خطبه ها معارف و نکات عميقي دارد، و از همه شــيرين تر و 
مهم تر، ارتباط عميق و مبنايِي اين دو خطبه است.

در خطبة دوم، حضرت آقا از سفرشان به هراره و شرکت در اجالس سران 
عدم تعهد، گزارش مي دهند. گزارشي که جمع را مجذوب خود مي کند؛ چه سفر 
مهم و عجيبي بوده است! به سراغ کتاب ها و رسانه ها مي رويم، تا بيشتر از سفر 
بدانيم. اما خبري نيست، از سفري به اين عظمت، مطلب خاصي گفته نشده! 
به سراغ اسناد مي رويم. نه اسناد محرمانه و گزارش هاي دولتي و بولتن ها 

صفحه 6
 شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹6 

۲7 شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱676

لحــاظ تاکيد امــام در انجام 
سريع مأموريت خيلی محدود 
بود. وقتی به سوی کاخ کرملين 
حرکــت کرديم، تعــدادی از 
ديپلمات ها همــراه ما بودند. 
در کاخ کرمليــن هيچ يک از 
ما بازرســی نشــديم و خيال 
من از تفتيش کيف بزرگی که 
حاوی حوله و مسواک و وسايل 

کسی ابتدا سخن بگويد و... البته 
ناگفته نمانــد، در راهرويی که 
در کاخ می رفتيم، متوجه شدم 
که يکــی از ديپلمات ها به آقای 
الريجانی می گويد چطور کيف 
سامســونت را روی ميز بگذار، 
با کدام دســت درش را باز کن، 
چطور کاغذ در بياور و... که من 
خنده ام گرفت، زيرا آن ديپلمات 

استقبال آشنا شده بوديم. وقتی 
بر روی صندلی ها قرار گرفتيم 
از ما  عکاســان چندين عکس 
گرفتند. موقع ورود ما، گورباچف 
با يک يک آقايان دست داد، وقتی 
به نزديک من رسيد دستش را 
دراز کرد و من خيلی تند دستم 
را به زير چادر کشيدم. اين کار 
مــن برای او خيلــی گران آمد 
)گويا در عرف ديپلماتيک نوعی 
توهين تلقی می شود(، گورباچف 
با خنده عکس العمل نشان داد 
و جملــه کوتاهی گفت که من 
نفهميدم، امــا از چهره اش پيدا 
بود که از کار من خوشش نيامد.

سرانجام  کشورمان  سفير 
توانست با کوشش فراوان وارد 
اتاق شود، چون صندلی فقط 
به تعداد بــود و او برای چند 
لحظه ســرپا ايستاد تا برايش 

صندلی آوردند.

فقط پذيرای سه سفير آيت اهلل 
خمينی باشيم.

اتاق گورباچف حدود بيست 

از او سر بزند، پايتخت سیاسي و 
اقتصادي اش، »تل آويو« و »حیفا« 
را با خاک يکسان خواهیم کرد. 
و قلدرهاي عالم خوب مي فهمند 
که اين تهديد جدي است و عملي 

مي شود.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در 

جمعة تهران را مي خوانديم؛ خطبه هاي آيت اهلل خامنه اي حفظه اهلل را.
سال 1391، ايام برگزاري اجالس عدم تعهد در تهران بود و ذهن ها درگير 
آن. به همين مناسبت، در ميان خطبه ها، به سراغ خطبة 21/6/1365 رفتيم، 

که هفتم محرم بوده. دو خطبة مفصل و پرمعنا:
خطبة اول، بيان نکته اي اســت از قيام عاشورا، و خطبة دوم، گزارشي از 

يک سفر.

تهران. روايت اين دو حضور و شرايط 
دنيا در فاصلة زماني بين آنها، شــد 

موضوع کتاب »از هراره تا تهران«.
براي کامل کردن اطالعات، سراغ 
برخي از همسفران حاضر در اجالس 
هراره رفتيم. بعضي استقبال کردند 
و بعضــي رد. بعضي، کاماًل فراموش 

سفیر امام و انقالب در جنبش عدم تعهد
از هراره تا تهران - 1

* حضرت آيت اهلل خامنــه ای در دوران پیش از 
رهبري، در هشت سفر خارجي، سفیر امام و انقالب 
بودند که پیام اســالم ناب را به جهان رساندند. 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســاليانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پايانه های کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زيان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای اميرهوشــنگ خليلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت يکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کيهان به عنوان روزنامه کثيراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت يک سال انتخاب گرديد.

با ثبت اين مســتند انتخاب بازرس، تصويب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثيراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونيک شــخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/5/4 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمايندگــی شــرکت ايجاد محيط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئيس هيئت مديره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمايندگی شرکت توليدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هيئت مديره و مديرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمايندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نايب 

رئيس هيئت مديره تعيين گرديدند.
امضــای کليه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبيل چک، ســفته، بــرات و غيره و 
همچنين افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کليه عمليات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مديرعامل 
و يکی از اعضای هيئت مديره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غياب مديرعامل با امضای دو عضو 
هيئت مديره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مديرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق 
امضاء، تعيين ســمت مديران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونيک شخصيت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پايگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

دادخواست
خواهان خانم مریم کاظم نیا فرزند غالمعلی دادخواســتی به طرفیت خوانده مجتبی 
بختیاری پور فرزند هدایت اله به خواســته صدور گواهی عدم امکان سازش )طالق( 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بویین زهرا نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان بوئین زهرا واقع در شهرستان 
بوئین زهــرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگســتری شهرســتان 
بوئین زهــرا ارجاع و به کالســه 9609982831900074 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی به تاریخ 1396/6/8 ساعت 11  تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان بوئین زهرا- علیرضا فیلو

شهرستان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگستری شهرستان بوئین زهرا

کارت دانشجویی به نام المیرا ذاکری زاده فرزند مصطفی 
به شــماره دانشــجویی 921027039 دانشجوی رشته 
حسابداری مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی راغب 
اصفهانی مفقود گردیده فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا 

می شود با شماره 09336894323 تماس گیرد.

احضار و ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی
به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی، بدینوســیله به آقایان محســن امیری فرزند 
حســینعلی- محمدعلی قربانی فرزند کرمعلی- رستم منتی فرزند بابامراد فعاًل مجهول المکان، 
ابالغ می گردد حســب محتویات پرونده کالســه 960005 آقای علی احمدنژاد دادخواســتی 
بطرفیت شــما به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به این شعبه تقدیم که وقت رسیدگی آن 
مورخه 96/6/13 ساعت 10 تعیین گردیده است، لذا در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام می گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی روانسر- احمدی

کارت هوشمند به شماره 2500233 مربوط به خودرو کامیون 
باری کاویان به شــماره انتظامی 187 ع 42 ایران 73 مدل 
 EQB1252087091419 90 رنگ ســفید شــماره موتور
شماره شاســی NA5K1063CBS595380 به مالکیت 

نوازاله زارعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری سمند ال ایکس به شماره 
پــالک 394 ص 32- ایران 14 به رنگ ســفید- 
روغنی مدل 1388 و شماره موتور 12488181144 
  NAAC91CC2AF820394 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ کمپانی خودروی ســواری ولکس C30 به شــماره 
انتظامی 655ط 46 ایران 54 به مدل 1394 رنگ مشکی- 
متالیک به شــماره موتور GW4G151401116972 به 
شماره شاســی NA6NF2110EC004509 به مالکیت 
محمدمعیــن مظلوم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

سند کمپانی و برگ ســبز موتورسیکلت همتاز جوانان 
125CC به شــماره پالک 28863-569 به رنگ زرد 
مدل 1395 و شــماره موتــور 0120NBF500576 و 
شماره تنه NBF***125D9507843 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب مجتبی ساوری شموشکی فرزند زمان شماره شناسنامه یا کد ملی 2110274352 صادره 
از گرگان مالک خودرو ســواری سایپا 111SE مدل 1394 به شماره انتظامی 512 ص 58 ایران 
99 و شماره موتور 5383056 و شماره شاسی NAS431100F5828518 به علت فقدان اسناد 
فروش و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی فوق تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده ام. لذا چنانچه هرکســی ادعایی در مــورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز 
به دفتر حقوقی شــرکت پارس خودرو واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

عکس متعلــق بهخانم عظیمه کونشی 
خطبه سرا، فرزنــد نوروز، متولد 1368 از تاریخ 
95/4/9 از منزل خارج و تاکنون مراجعت نکرده است 
از کسانی که از وی اطالعی دارند درخواست می شود 
تلفن 09118873682-09363331084  شــماره  با 

تماس حاصل نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت گروه اقتصادی مهرگان 

)سهامی خاص(ثبت شده به شماره ۲۳60۳6 
و شناسه ملی ۱0۱0۲76۹5۹4

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده که رأس ساعت 14 عصر روز سه شنبه مورخ 1396/5/10، در محل تهران، بزرگراه 
شیخ فضل اله نوری، ابتدای بلوار مرزداران، مجتمع حکمت، برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30.
2- اســتماع گزارش بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30.
3- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی 

به 1395/12/30.
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اکرم موســوی بدربانی فرزند ســیدکریم برابر وکالتنامه شماره 95/3/27-504 
دفتر 143 از ســوی علی اکرم جاداریان گیالنی و خانم سمیرا رستمی طبق وکالتنامه 
شــماره 139228 دفترکانون وکالی دادگستری از سوی اکرم موسوی بدربانی برابر 
درخواســت به شماره وارده 701/9583- 96/3/8 و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه 
محلی مصدق شــده به شــماره 6973 دفتر 129 مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
پالک 3711 فرعی از 2812 فرعی از باقیمانده 515 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کرمانشــاه که ذیل ثبت 41404 و صفحه 158 دفتر 1/206 به نام محمود 
رســتمی صادر و تسلیم سپس طبق ســند قطعی 147785- 79/7/2 دفتر 6 به نام 
علی اکرم جاداریان گیالنی منتقل گردید و به موجب ســند رهنی 147786- 79/7/2 
دفتر 6 در رهن بانک مسکن می باشــد به علت سهل انگاری سند مالکیت به سریال 
764262 مفقود شــده است لذا مراتب طبق ماده 120- آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
در نزد آنان می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره 
اعالم دارند در غیر این صورت نســبت به صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و 

جعفر نظریسند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
 سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک

آگهی تجدید مناقصه »نوبت اول«
شهرداری شال در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 4/96/1557/ش مورخه 
96/3/22 اقدام به برگزاری مناقصه به شــرح ذیل بنماید: 1- تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری 
زباله و حفظ و نگهداری فضای ســبز شهری تا سقف 8/000/000/000 ریال. لذا از متقاضیان دعوت 
می شود حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت 
در مناقصــه به واحد امور قراردادهای شــهرداری مراجعه نمایند. ضمنا هزینــه آگهی )هر چند نوبت( 
برعهده برنده )برندگان( می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. سایر 

جواد خلیج طایفه- شهردار شالجزئیات در اسناد درج گردیده است.

ســند کمپانی خودرو سواری ســمند ال ایکس به شماره 
پالک 664 ب23- ایران14 به رنگ نقره ای متالیک مدل 
1390 و شــماره موتور 12490018280 و شماره شاسی 
NAAC91CC4BF857609 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت 6600۱۱۲ ح
آقــای کریــم پورابراهیمی نام پدر محمدعلی بشناســنامه 1254 صــادره از اهواز 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که برادرم 
مرحوم رحمن شهرت پورابراهیمی بشناسنامه 131 صادره اهواز در تاریخ 96/2/29 
در اهــواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنــد از: 1- متقاضی کریم پورابراهیمی 
)بــرادر( 2- ابراهیم پورابراهیمی نجف آبادی فرزنــد محمدعلی ش ش 297 صادره 
نجف آباد 3- رحیم پورابراهیمی نجف آبادی فرزند محمدعلی ش ش 19 صادره اهواز 
)برادر(، 4- عظیم پورابراهیمی نجف آبادی فرزند محمدعلی ش ش 526 صادره اهواز 
)بــرادر(، 5- طیبه پورابراهیمی نجف آبادی فرزنــد محمدعلی ش ش 5258 صادره 

دشت آزادگان )خواهر( والغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز

اینجانب ســمیه نظری مالک خودروی سواری هاچ بک پژو 206، مدل 1394، رنگ 
خاکســتری متالیک، به شــماره انتظامی 191 س 86 ایران 99 به شــماره شاسی 
NAAP03EE2FJ204296 و شــماره موتور 165A0011868 به علت فقدان 
اسناد فروش و برگ سبز )شناسنامه مالکیت( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نمــوده ام لذا چنانچه هرکس ادعایی در مــورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتــر 14 جاده مخصوص تهران 
کرج- شهرک پیکانشهر- ساختمان سمند- طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص( ثبت شده

به شماره ۲۳60۳6 و شناسه ملی ۱0۱0۲76۹5۹4
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 
1396/5/10، در محل تهران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، ابتدای بلوار مرزداران، 

مجتمع حکمت، برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- اســتماع گــزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد ســال مالــی منتهی به 
1395/9/30. 2- اســتماع گزارش بازرس قانونــی در خصوص صورت های مالی، 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت برای ســال مالی منتهی به 1395/9/30. 
3-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به 1395/9/30. 
4- انتخاب بازرســان اصلی و علی البدل 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار. 6- سایر 

مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم حلیمه اله یاری دارای شناســنامه شماره 1127 به شرح دادخواست به 
کالســه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین محمودی به شناســنامه 944 در تاریخ 
1396/3/19 اقامتگاه دائمی خود روســتای لک بــدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- علی اکبر محمودی فرزند حســین به شــماره ملی 1-017700-538 به 

ت.ت 1391 )پسر متوفی(
2- علی اصغر محمودی فرزند حســین به شماره ملی 5-013027-538 به 

ت.ت 1382 )پسر متوفی(
3- کوثر محمودی فرزند حســین به شــماره ملی 3-016138-538 ت.ت 

1388 )دختر متوفی(
4- زهرا محمودی فرزند حســین به شماره ملی 0-009460-538 به ت.ت 

1376 )دختر متوفی(
5- فاطمه محمودی فرزند حسین به شماره ملی 7-010157-538 به ت.ت 

1378 )دختر متوفی(
6- حلیمــه اله یاری فرزند رمضانعلی به شــماره ملی 1-937262-538 به 

ت.ت 1354 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان آوج

دادنامه
پرونده کالســه 9509988537500127 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان اسدآباد تصمیم نهایی شماره 

9609978120100513
خواهان: خانم سپیده صفریان فرزند حسن به نشانی همدان- اسدآباد بلوار 22 کوچه سرمدی چراغی پالک 20

خوانده: آقای داود رمضانی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رأی دادگاه
درخصوص دعوی خانم ســپیده صفریان به طرفیت آقای داود رمضانی به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به 
پرداخت عین تعداد چهارصد و هشتاد و دو عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید مقوم به 4/954/960/000 ریال با احتساب 
کلیه خسارات و هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان بیان داشته به موجب سند نکاحیه پیوستی به عقد رسمی و دائمی خوانده 
درآمدم و از آنجائی که از لحظه وقوع عقد این دین بر ذمه خوانده محترم عندالمطالبه مســتقر می باشد وفق مقررات تقاضای 
رســیدگی مقتضی و صدور حکم شایسته وفق ســتون خواسته را دارم مع الوصف دادگاه با بررسی دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه رونوشت مصدق سند نکاحیه مضبوط در پرونده که مثبت زوجیت فی مابین خواهان و خوانده بوده است و مقید بر این 
مطلب است که تمامی مهریه بر عهده زوج مستقر و تعداد شصت و هشت سکه تمام طرح جدید عندالمطالبه و تعداد چهارصد 
و چهارده ســکه تمام طرح جدید عنداالســتطاعه بر ذمه زوج است و پس از انعقاد عقد نکاح زوج مالک مهریه شده و می تواند 
هرگونه تصرفی در آن بنماید لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتنداً به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198، 
515، 519 قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت شــصت و هشت عدد سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید )عندالمطالبه( و تعداد چهارصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )عنداالستطاعه( و مبلغ 
685000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بدیهی است اجرای رأی درخصوص چهارصد و 
چهارده عدد ســکه تمام بهار آزادی مهریه عنداالستطاعه منوط است به معرفی اموال زوج از سوی زوجه رأی صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه محترم استان همدان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اسدآباد- فواد خانی م الف1518

پروانه طبابت به شــماره 108-143543-224 به تاریخ صدور 
95/6/29 اینجانب سمیه نظری، فرزند اصفهان، به شماره ملی 
2595957961 دارنده مدرک دکترای پزشــکی با شماره نظام 
پزشکی 143543 جهت طبابت در شهر پرند از توابع رباط کریم 
صادره از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


